ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 107/TB-UBND

Yên Châu, ngày 28 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Thời gian nghỉ lễ 30/4 - 01/5 năm 2021
Căn cứ Điều 115, Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012;
Thực hiện Công văn số 1133/UBND-NC ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh
Sơn La về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5;
Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu thông báo nghỉ lễ 30/4 - 01/5 năm
2021 như sau:
1. Thời gian nghỉ lễ: Từ ngày 30/4 đến ngày 03/5/2021.
2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bố trí nghỉ hợp lí; phân
công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực nắm tình hình, giải
quyết công việc, đặc biệt quan tâm giải quyết công việc quan trọng, cấp bách,
phát sinh. Kịp thời báo cáo về những vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh thuộc
ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lí.
Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ
tại cơ quan, đơn vị và trên địa bàn.
3. Chế độ báo cáo: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn báo cáo
nhanh tình hình từng ngày trong dịp nghỉ lễ (từ 30/4 đến ngày 03/5/2021) gửi
Văn phòng HĐND-UBND huyện tổng hợp trước 13h45’ hàng ngày.
UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện
nội dung Thông báo này./.
Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, VP
bản.
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