
UY BAN NHAN DAN 
HUYN OAK GLONG 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tii' do - Hinh phüc 

Dák Glong, ngày2(tháng 4 nám 2021 S&  ,41  a/UBND-VP 
V/v t chCrc tnrc và báo cáo 

tInh hmnh trong dip  nghi L 30/4 và 01/5 

KInh gü'i: 
- Các phOng, ban, don vj; 
- UBND các xã. 

Thirc hin Quy ch lam vic cüa Uy ban nhãn dan huyn D&k Glong, Uy 

ban nhân dan huyn t chirc trrc và báo cáo djp nghi L 30/4 và 01/5 nhu sau: 

1. V vic true Lé: 

a) Thông báo ljch trirc Lânh do UBND huyn, Uy viên UBND huyn, 

länh dao môt s phông ban vâ chuyên viên, nhân viên Van phông nhu sau: 

Thô'i gian 
trLc 

Hy và ten Chu'c vti, clo'n v  cong tác So din 
thoii 

'42'7 

Nguyn H&u Tan TP Tái chInh — K hoch 0906423424 

Nguyn Dirc Hái CVP HDND-UBND 0966604848 

Mai Van Tüng TP NN&PTNT 0983985680 

TrnQucHin TPNôivii 0905178338 

K'Sam ChuyênviênVP 0968545448 

Die Nguyn Quang Th Lái xc 0905603934 

D/cMaiThjXinh Tpvii 0346169281 

Thir 7 ngáy 
01/5/202 1 

Nguyn Van Hçip PCT UBND huyn 0976814444 

Nguyn Hng Thanh TP VH-TT 0378798888 

Phm Düc Anh TP TN&MT 0913824579 

Tnrmg Cong Djnh TP Kinh t - Ht t.ng 0905213707 

Nguyn Due Th9 Chuyên viên VP 0973023636 

D/e Trn Trung BIch Lái xe 0961070976 

D/cMaiThjXinh Ttpvi,i 0346169281 

Chc nht 
ngay 

02/5/2021 

Doàn Van Phiing PCT UBND huyn 0968784169 

Nguyn Thj Thüy TP LD-TB&XH 0935005699 

Hoàng Thj Mj PTP Dan tc 0979526377 

Phüng Van K Chuyên viên VP 0975362407 



Trân Trung BIch Lái xe 0961070976 
Die Nguyn Thi Thüy Tap VU 0389286027 

Thir 2 ngày 
03/5/2021 

Lé Dai Thành TP Giáo due vâ Dào tao 0978158378 
Ma Tun Xuân TPYt 0989123479 
Hoàng fXrc Tam P. Chánh thanh tra huyn 0981835521 
Trn Van Dáp Chuyên viên VP 0973565355 
Nguyn Quang Th Lái xe 0905603934 
Nguyn Thj Thüy Tap v1i 0389286027 

Các dng chi có ten trong danh sách nêu trén d din thoai a ch d hot 

dng, chü thng nm bt tlnh hInh và xü 1 các cong vic phát sinh trên dja bàn 

huyn theo thm quyn trong thai gian trrc (tz OhOO dé'n 24h00 czia ngày tryv). 

Tnr&ng hcp vixçYt thm quyn phäi kp th?yi báo cáo Chü tjch UBND huyn d 

xem xét, chi dao. 

b) Thu tnthng các phOng, ban, dan v thuOc huyn, Chu tjch UBND cáe xâ 

nghiem tue phân Cong. thçrc hin cong tác trirc L 30/4, 01/5 tai Co quan và lTnh 

virc phii trách. Tnrng hqp xây ra tmnh hung mt an ninh, trt ti1, tai nan giao 
thông nghiém trçng và phát sinh cong vic thuc thm quyn cUa UBND huyn 

thi kjp thyi báo cáo dng chI tric lânh dao, Uy viên cOa UBND huyn d xem 

xét, chi dao. 

2. V cong tãc phông, cliông dch Covid-19: 

Yêu c.0 các co quan, don vj, UBND các xã thc hin nghiêm cOng tác 

phOng, chng djch bnh Covid-19 theo quy dlnh; không la là, chü quan. Thu 

tnthng các co quan, don vj chju trách nhiém truâc Chü tjch Uy ban nhân dan 

huyn v cong tác phông, chng djch tai cc quan, don vj, dja phuong. 

3. V báo cáo trong dp L: Yêu cu các phông, ban, don vj thuc 

huyn; Cong an huyn, Ban ChI buy Quân si1 huyên, Hat Ki4m lam huyn; 

UBND các xA gCri báo cáo v Van phông HDND-UBND huyn (gui kern file 

mm v dja chi email: vanphongdakglonggmaj/.com)  ciii th nhix sau: 

- Báo cáo bOa t& nh&ng vn d nôi cern, phirc tp phát sinh thuc Iinh 

vrc, dja bàn phi trách (nu co). 



- Báo cáo dy dñ tInh hmnh trithc, trong và sau L thuôc ngành, lTnh vic, dja 

ban quãn I trtróc 09 giô' 00 ngãy 03/5/2021. 

Nhn duçic Cong van nay, yêu cu các don vj nghiêm tt'ic th%rc 

Noi n/ian: 
- Nhir trén (t/h); 
- T.T Huyn üy, HDND huyii; 
- ChCi tjch, các PCT UBND huyn (c/d); 
- Van phong Huyn y; 
- Trang thông tn din tcr huyn; 
- Cong an huyn; 
- Ban chi huy Quan sir huyn; 
• Hat Kiêm lam; 
- Li.ru: VP. 

KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Nguyn Van Hçrp 
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