
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    /TB-SCT 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2021 

  

THÔNG BÁO 

Về thời gian dịp nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2021  

 

Thực hiện nội dung Thông báo số 4875/TB-BLĐTBXH ngày 10/12/2020 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc 

khánh năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Công 

văn số 3591/VP-KGVX ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương 

thông báo thời gian nghỉ Lễ và đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực 

thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh: Nghỉ ngày Quốc khánh và ngày liền 

sau ngày Quốc khánh, tức ngày 02/9/2021 và 03/9/2021 (02 ngày). 

2. Xây dựng kế hoạch phân công lãnh đạo, công chức, viên chức, bảo vệ 

thường trực để xử lý kịp thời những công việc chuyên môn, đột xuất, cấp bách; 

trước khi nghỉ Lễ kiểm tra, tắt toàn bộ thiết bị điện nước, đảm bảo an toàn tài 

sản, công tác phòng cháy chữa cháy...; thực hiện treo cờ Tổ quốc tại trụ sở làm 

việc; toàn thể công chức, viên chức và người lao động treo cờ tại gia đình; thực 

hiện tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. 

3. Quán triệt và yêu cầu toàn thể công chức, viên chức và người lao động 

trong đơn vị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, không đi 

ra ngoài tỉnh, đặc biệt là không đến vùng có dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 

Quốc khánh; trường hợp bất khả kháng phải đi ra ngoài tỉnh, đến vùng có dịch 

COVID-19 thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải báo cáo Giám 

đốc Sở, đồng thời phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19. 

4. Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo những vấn đề nổi cộm, 

đột xuất phát sinh trong đơn vị về Văn phòng Sở để tổng hợp gửi UBND tỉnh 

theo yêu cầu. 

Sở Công Thương đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc 

nghiêm túc thực hiện./. 

  Nơi nhận:     

  
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Trung tâm Khuyến công và XTTM; 

- Lưu:VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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