
ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /UBND-NC Bình Phước, ngày        tháng       năm 2021
V/v thực hiện một số nội dung tại

Công văn số 2548/UBND-NC

      Kính gửi: 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 27/7/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2548/UBND-NC về
việc khẩn trương triển khai các biện pháp thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ
tướng Chính phủ.

UBND  tỉnh  hướng  dẫn  thực  hiện  một  số  nội  dung  tại  Công  văn  số
2548/UBND-NC ngày 27/7/2021 như sau: 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức có nhà ngoài phạm vi cấp huyện
của trụ sở cơ quan, đơn vị: được về nhà nhưng phải có giấy cam kết chỉ đi từ cơ
quan về nhà, không di chuyển đến những địa điểm khác và được Thủ trưởng cơ
quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức xác nhận đồng ý.

- Đối với công nhân cao su (cao su Nhà nước và cao su tư nhân): được
hoạt động bắt đầu từ 03 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 hàng ngày.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan,  đơn vị,  địa  phương triển khai  thực
hiện./.

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Như trên;
- LĐVP, các Phòng;
- Lưu: VT (S_cv105).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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