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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Lai Châu, ngày     tháng     năm 2021 

 

 

 

 

Kính gửi: 

   - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

   - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2021), UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ 

sau: 

1.  Ngày Quốc khánh 02/9 năm nay, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong các các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ quan 

Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh được nghỉ làm việc 02 ngày, thứ 

năm, thứ 6 - ngày 02-03/9/2021. 

- Các đơn vị bảo vệ an ninh - trật tự, trực sẵn sàng chiến đấu, phục vụ công 

cộng… do yêu cầu phải làm việc liên tục, bố trí nghỉ luân phiên, thì Thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị căn cứ vào ngày nghỉ hàng tuần để bố trí nghỉ bù cho phù hợp. 

- Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố lập danh sách 

lãnh đạo, cán bộ trực trong dịp nghỉ Lễ (họ và tên, chức danh, số điện thoại), gửi 

về Văn phòng UBND tỉnh (qua phòng Tổng hợp - Nội chính ; Email: pthvpubnd-

laichau@chinhphu.vn) trước ngày 31/8/2021. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo việc trang trí các tuyến phố trên địa bàn thành phố và trung tâm 

các huyện; huy động cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, đoàn viên thanh niên, 

quần chúng Nhân dân tổ chức lao động để vệ sinh đường phố, hè phố, khu phố, 

các điểm sinh hoạt, vui chơi công cộng. Đảm bảo toàn bộ địa bàn trung tâm thành 

phố, các huyện lỵ và các khu dân cư sạch, đẹp, trước, trong và sau ngày kỷ niệm 

Quốc khánh.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, xí nghiệp, trường học, trụ sở, nhà dân 

trên địa bàn tiến hành treo quốc kỳ từ ngày 30/8 đến hết ngày 03/9/2021. 
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- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID - 19 

của Trung ương và của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Covid -19 tỉnh. 

Căn cứ nội dung Công văn này, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, 

đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                       
- Như trên; 

- TT. Tỉnh uỷ (B/c); 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- VP UBND tỉnh: V, TT. THCB; 

- Lưu: VT, VX3. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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