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ut BAN NHAN DAN
QUA.N HOANG MAI

CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIET NAM
Doe lap - Ttr do - Hanh phüc

S6: sq/UBNDVP
V/v tb chfrc trijc và thông tin tinh hinh
dip nghi 1 30/4,01/5Mm 2021.

Hoàng Mai, ngayflthang ' nàm 2021

KInh gài:
- Cáo ding chI Lath dao BDND, UBNID Qun;
- Cáo phông, ban, dan vi thuc Qun;
- Cong an Qun, Ban chi buy Quân sr Qun;
- Trung tam 'Y tê Quâ.n;
- UBND các phuông thuc Qu3n.

Thvc hin Van bàn s 1236/UBND-TH ngày 28/4/2021 cüa UBND
thành pM Ha NQi v vic t chüc trçrc và thông tin tInh hlnh dip nghi L 30/4 và
01/5 nàm 2021. D& dam báo hot dQng cüa các phông, ban, dan vjvà UBNID cáo
phumg trong dip nghi 1 30/4, 1/S nàm 2021, UBND quân Hoàng Mai yêu câu
các phông, ban, don vj, UBND cac phuông thvc hin các ni dung sau:
I. Thbi gian nghi l:
Dp nghi 1 30/4, 1/5 näm 2021, cong chüc, viën churc, ngträi lao dng
dtxqc nghi 04 ngày, tLr ngày 30/4/2021 d&n hat ngày 03/5/2021 (tfr thu Sáu den
hat Thu Hai). Trong dO, ngày 01/5 và 02/5 là ngày nghi thu Bay và Chü nhat
hângtun.
NhUng co quan, don vj không thvc hin ljch nghi có djnh 02 ngày
ThU Bay và Chñ nhjt hang tu&n thI can cfr vào chuong trInh, k hoach ci thE
cüa dun vj dE bE trI lich nghi cho phô hcip, dung quy djnh cüa pháp 1ut.
II. Yêu cu các phông, ban, thin vj và UBNI) cáo phub'ng thtrc hin
cáo ni dung sau:
1. Thrc hin nghiêm tao lich trçrc theo chi dao cüa Qu.n üy Hoàng Mai dE
theo dOi, nâm b&t tInh hInh, giài quyEt cOng vic phát sinh trong the ngày L,
kjp thai báo cáo UBND Qu3n nhUng vAn dê nôi cm, vuç't thm quyên (nêu co)
thuQc ngãnh, linh vvc, dja bàn quân 1 -. Tip tvc triEn khai thvc hin DE an sO
08-DA]TU ngày 09/8/2018 cUa Thành üy và id ho?ch sE 418/KH-UBND ngày
21/12/2018 cüa UBND Thành pM yE "Phông ngà'a, ngán chn, giái quylt
hoqt dyng tçp trung dóng ngzthi, tzsdn hành, bié'u tinh gay mt an ninh, trgt ti
trJn dja bàn thành phd Ha Ni trong tInh hmnh mó'i ".
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2. Ban clii dao phông chng djch bnh COVID- 19 Qun và các phutng
tip tue tri&i khai thirc hin nghiêm các van bàn chi do cüa Trung uang,
Thành Uy, UBND Thành phô và các giài pháp phông, chng djch Covid- 19 trên
dja bàn.
3. Can cü nhiêm vp eüa dun vj, tè chfrc thiie hin tat cong Mc dam bào
an ninh chInh trj, trt tçr an toàn xã hOi, trt tv giao thông, phông ch'ng cháy n',
phOng cháng djch bnh, v sinE an toàn thvc phm; ehü d)ng phông ngüa,
kjp th&i ngàn chãn, xfr 1 nhüng tirth huang phát sinh, thông d& xày ra dt bin,
bAt ng&, dc bitt là bào vt an toàn tuyt d6i các mve tiêu tr9ng dim, các
su kin, các hoat dng chào müng di&i ra trén dja bàn; dam bào an ninh
chInE tn, trât tr an toàn xã hi, chuAn bj t6t nhAt cho cuOc bAu cfr di bi&u
Quc hQi khóa XV và di biu HDND các cAp nhim kst 202 1-2026.
4. H& gi& lam viie ngày thir Mm ('ngây 29/4/202 1), các dan vj thuc
IJBND Qun ki&m tra phông lam viêc, tt diên, khóa cfra, niêm phong két và
phông lam vic dà dam bào an toàn.
5. UBND các phix&ng thue Qu3n: Co tráeh thim phân cong can b
lanE dao, giao nhim vu cho lye hrqng cOng an, dan phông, bào v dan pha,
Ly quân và the 1ie lrçng chiro nng d5m bão an ninh chInh tn, trât tir an toàn
xã hôi, trât tu giao thOng, phông chng cháy n, phông ch6ng djch bnh, v sinh
an toàn thyc phAm; tang cuOng kim tra hoat dng trOn dja bàn, kjp th&i
phát hin va xCr 1' cac vi pharn v& an ninh trt t%r, an toàn giao thông, quàn 1y
Mt dai, trt ty xây dyng trén dja bàn.
6. Thyc hin nghiêm tüc ch dQ báo cáo:
Các dun vj gun báo cáo tinE hInh nghi 1 (tmnh hInh an ninh chinh trj,
trt ty an toàn xà hi, bào dam an toàn giao thông, thông tin liOn lac, din nuâc,
v sinE mOi trutng, phOng chang cháy n& phông chSng djeh bnh...)
v Van phông HDND-UBND Qun (qua bc phn Tong hqp), th&i hgn gñl trzthc
8 gi& 00 ngày 03/5/2021 d tang hqp báo cáo Quân üy, UBND Thành pha,
dja chi hOrn thu: vuongthikimcuc hoangmai(JianoLgov.vn.
- Báo cáo top trung vào mtt sa nQi dung: cOng tác trang tn, tuyOn truy&n,
an ninh chInE trj, trOt ty an toàn xà hi, bào dam an toàn giao thông, thông tin
liOn lac, din nuâc, v sinh môi tru&ng, an toàn tIme phEm, phOng
ch6ng djch bnh, dc bit là djch Covid-19, phOng chng cháy no, v sinE
môi tru&ng...
YOu c&u cáe dng chI tnthng các phOng, ban, dun vj, Chü tjch UBND
các phuông d diên thoi a tinh trng liOn 1c dixçxc trong th&i gian nghi L
d& cO th nEOn chi dao cüa UBND QuOn (dam báo thông tin liOn lac thông su&
24/24 giô).
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* S din thoi lien lc trong các tnrô'ng hçrp cn thik:
1.Dng chi Hoàng Thj Thüy - Chánh Van phOng HDND-UBND Qun
S din thoai: 0904 460 363
2. Dng chi Ta Vi@ Dung - Phó Chánh Van phông HDND-UBND Qun
S din thoai: 0936 131 318
3. Dng chi Hoàng Thj Lé - Pho Chánh Van phông HDND-UBND Qun
S diên thoai: 0988 128 956
U' ban nhân dan Qu3n yêu cu các phông, ban, dan vj, Chü tjch UBND
cac phu&ng nghiêm tüc thrc hien./.
Noi nhdn:
- Thubng trpt Quan u9;
- Thubng tryt HDND Qujn;
(de báo cáo)
- Länh dao UBNDQuan;
- Nhu kinh gfri;(dê tThin và b/cáo tmnh Mn/i)
- C6ng thông tin din tix Qun;
-Urn: VT.

TL. CHU TJCH
H VAN PHONG

