UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 505/SYT-VP

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 4 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện một số nhiệm
vụ trọng tâm trong dịp nghỉ
lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày
30/4 và 01/5/2019

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Thực hiện Công văn số 271/UBND-TH ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ
Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2019. Theo đó dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày
Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) trong năm 2019, cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ tổng cộng 08 ngày, cụ thể
như sau:
- Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương: Được nghỉ 03 ngày liên tục, từ ngày
13/4/2019 đến hết ngày 15/4/2019.
- Dịp nghỉ ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động
(01/5): Được nghỉ 05 ngày liên tục từ ngày 27/4/2019 đến hết ngày 01/5/2019; đi
làm bù vào thứ Bảy, ngày 04/5/2019.
Để các hoạt động của cơ quan, đơn vị được liên tục, đảm bảo an toàn, an ninh
trật tự trong thời gian nghỉ Lễ trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc như sau:
1. Theo chức năng, nhiệm vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp
các bộ phận làm việc, cán bộ trực hợp lý để giải quyết công việc liên tục, không để
xảy ra ách tắc. Duy trì công tác giám sát dịch bệnh và báo dịch đúng quy định.
Tăng cường kiểm tra và giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bảo đảm an
ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ và giải quyết kịp thời các công việc phát
sinh đơn vị.
2. Các đơn vị khám, chữa bệnh đảm bảo sẵn sàng nhân lực, vật tư y tế, bố trí
các ca trực đúng quy định phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức
khỏe cho nhân dân.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện
nghiêm túc các nhiệm vụ trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở
- Lưu: VT, VP (HVT).
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