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THÔNG BÁO 
 

Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021 
 

Căn cứ Thông báo số 62/TB-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

Ban nhân dân tỉnh về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh; 

 Căn cứ Công văn số 2682/UBND-KGVX ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị. 

Để đảm bảo dịp nghỉ Lễ lành mạnh, an toàn và thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng chống Covid-19 trong thời gian nghỉ lễ, Sở Giao thông vận tải yêu cầu 

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021: 04 ngày, bắt đầu từ ngày 

02/9/2021 đến hết ngày 05/9/2021. 

2. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 6666/BYT-MT ngày 

16/8/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại phòng, ban, 

đơn vị. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống dịch, chuẩn bị 

sẵn sàng mọi phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh, tuyệt đối không được 

chủ quan lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch. 

3. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở 

Giao thông vận tải trong thời gian nghỉ Lễ không được tự ý đi ra khỏi địa bàn tỉnh 

Điện Biên. Trong trường hợp thật sự cần thiết phải đi ra khỏi địa bàn tỉnh, cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động phải báo cáo Thủ trưởng phòng, ban đơn vị 

quản lý và phải được sự nhất trí của đồng chí Giám đốc Sở mới được đi ra khỏi địa 

bàn tỉnh. Chủ động bố trí, sắp xếp để giải quyết công việc hợp lý đảm bảo không 

ảnh hưởng đến tiến độ công việc đã được giao; giải quyết kịp thời các công việc 

đột xuất, cấp bách của các tổ chức và nhân dân khi có yêu cầu. 

 Nhận được Thông báo này đề nghị Trưởng các phòng, ban, đơn vị thông báo 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết và nghiêm túc thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:                           
- Lãnh đạo Sở; 

- Trưởng các phòng, ban, ĐV trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Bình 
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