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THÔNG BÁO 

V/v nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tổ chức trực, báo cáo tình hình  
trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 

 

Căn cứ Điều 115 về nghỉ lễ, tết của Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012, 

thực hiện nội dung Công văn số 804/UBND-TH ngày 27/8/2018 của UBND 

tỉnh về việc tổ chức trực, báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. 

Sở Công Thương thông báo thời gian nghỉ lễ quốc khánh 2/9 và đề nghị các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Dịp nghỉ lễ 2/9 trùng vào ngày 

chủ nhật, do vậy công chức, viên chức, người lao động được nghỉ bù vào ngày 

làm việc của tuần kế tiếp, cụ thể: được nghỉ từ ngày 01/9/2018 đến hết ngày 

03/9/2018. Ngày 04/9/2018, công chức, viên chức, người lao động làm việc 

bình thường. 

2. Đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt một số công 

việc sau: 

- Về việc trực trong dịp nghỉ lễ:  Xây dựng kế hoạch, phân công lãnh 

đạo, công chức, viên chức, người lao động, bảo vệ trực để xử lý, giải quyết kịp 

thời những công việc chuyên môn đột xuất, cấp bách. Trước khi nghỉ lễ kiểm 

tra tắt toàn bộ thiết bị máy móc, thiết bị điện, nước, đảm bảo an toàn tài sản, 

công tác phòng cháy chữa cháy…   

- Thực hiện treo cờ Tổ quốc: Treo cờ Tổ quốc tại trụ sở làm việc; toàn 

thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện treo cờ tổ quốc tại gia đình. 

- Quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn 

vị thực hiện tốt việc tham gia giao thông đảm bảo an toàn: Không uống rượu, 

bia khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, tuân 

thủ tốc độ, đi đúng làn đường… 

- Chế độ báo cáo trong dịp nghỉ lễ: Các phòng, đơn vị thuộc Sở thường 

xuyên nắm tình hình, những vấn đề nổi cộm, đột xuất phát sinh xảy ra trong 

lĩnh vực quản lý; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tình hình 

biên giới; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tác phòng chống 
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cháy, nổ… gửi báo cáo về Phòng Kế hoạch Tài chính Tổng hợp trước 14 giờ 

ngày 03/9/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 
 

 
Nơi nhận:                                                                                 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng thuộc Sở; 
- Chi cục QLTT; 
- TTKC&XTTM; 
- Lưu: VT, VP(NHL). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

 
Đinh Kỳ Giang 
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