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Cza LO, ngày tháng 5 nãm 2020 

Kmnh gui: 

- Phông Van hóa vâ Thông tin thj xã; 

- Phóng Giáo dc vâ Dào tao  thj xã; 

- Trung tam VAn hóa - Th thao và Truyên thông thj xA; 

- UBND các phu&ng. 

Thirc hin Cong vAn s 977/SVHTT-QLTDTT ngày 08/5/2020 cüa S& VAn 

hóa vã Th thao tinh Ngh An v vic tAng ci1ing cong tác phông, chng dui nixOc 

nAm 2020. UBND Thj xA yêu cu phông VAn hóa và Thông tin thj xA; Phông Giáo 

dic và Dào tao  thj xA; Trung tam VAn hóa - Th thao và Truyn thông thj xA; 

UBND các phis?ng thrc hin mt s ni dung sau: 

1. Tip tiic chi dao,  t chüc thirc hin có hiu quA Chi thj s6 1 7/CT-TTg 

ngày 15/6/2016 cüa Thu tu'&ng ChInh phü v tAng cung chi dao,  thrc hin phông 

chng tai nan  thtxcmg tich và dui nuâc cho h9c sinh và tré em; K hoch s 

1 58/KH-UBND ngAy 23/3/2020 cüa UBND tinh Ngh An ye to chrc 1 phát dng 

toAn dan tp 1uyn mon bai, phOng chng dui nuOc các cp tinh Ngh An nAm 

2020 vA k hoach s 1928/KH.SVHTT ngày 20/7/2018 cüa Sâ VAn hóa và The 

thao, trin khai chiiang trInh bcii an toàn, phông chng dui nuóc tinh Ngh An 

giai doan 20 18-2020. 

2. Phông VAn hóa và Thông tin thj xA: Tham mu'u UBND thj xA vAn bAn 

chi dao  dy mnh cong tác tuyên truyn, ph bin giAo diic bng nhiu hInh thcrc 

nhAm nâng cao nhn thirc, trách nhim cüa các co quan, to chirc và nhân dAn v 

phông, chng dui nixâc. Tham gia dy dü các hoat dng do tinh t chirc nhu: L 

phát dng toàn dAn t.p 1uyn mon bi, phông chng duM nuc cp tinh tai  huyn 

Do Li.rong và Tan Ks'; Tp hu.n phucing pháp day  bi, phông chng dui nuc 

nAm 2020. GiAi bai các hra tui tré tinh Ngh An "Du?mg dua xanh" nAm 2020. 

3. Phong Giáo dtc và DAo tao  thj xA: Chi dao,  phi hqp các don vj lien 

quan t6 chc tuyên truyn, day boi, hçc bai và ph bin kin thc, k nAng phông 

chng dui ntthc cho lie em, hçc sinh dc bit h9c sinh trong các nhA trir&ng, nhà 

thiu nhi, nhA vAn hóa và trên dja bàn dan cu. 
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hng dui nuâc cho trê em, hçc sinh dc bit h9c sinh trong các nba trung, nhà 

thiu nhi, nhà van boa và trên dia bàn dan Cu. 

4. Trung tam Van hóa —Th thao và Truyn thông thi, xã: 

- T chtrc tuyên truyn ph bin nâng cao nhn thüc, trách nhim cüa CaC Co 

quan, t chüc và nhân dan v& phông, chng du& nuâc trên h thng truyn thanh, 

cng thông tin din tir Thi xã. Báo cáo cong tác quàn 1, sir dung phát huy hiu qua b 

boi thông minh trong vic ph%ic vii chuung trInh boi an toàn, phông chông duôi rnrOc 

tren dja bàn, báo cáo gi.'ri v UBND Thi,  xä và So Van boa và Th thao tinh truOc ngày 

18/5/2020. 

- Tham muu UBND Thj xa tip tVc  chi  dao  các mô hInh "Tré em toàn xà biêt 

boi", "Hçc sinh toàn tnrOng bit boi" duqc lira chpn nàm 2019. Xây dirng k hoach tiêp 

tic du Ui thic hin các giãi pháp tuyen truyn, giâng day mon bai cho tré em, h9c sinh 

dê dam bâo t 1 tré em, h9c sinh bit bcii trén dja bàn dt t& thiu 80%. T chOc dang 

k mô hIrih nàm 2020 gui v SO Van hóa và Th thao tinh tnrOc ngày 18/5/2020 dê 

tng hçip tham muu UBND tinh h trçi kinh phI triên khai thirc hin. 

5. UBND các phuông: 

- T chüc tuyên truyn, ph bin nâng cao nhân thüc, trách nhim cüa các 

co quail, t chüc và nhân dan v phông, chng dui nithc trên h thng truyn 

thanh phuOng. 

- T chirc kim tra, cm bin cánh báo an toàn và phông chng duM nuOc 

vOi nhüng dim có nguy co dui nuOc trên dja bàn. 

UBND Thj xa yêu cu phông Van hóa và Thông tin; phông Giáo dic Va 

Dào tao;  Trung tam Van hóa - Th thao và Truyên thông thi, xä; UBND các phithng; 

trin khai thuc hiên nghiêm tücifr 

No'i iihçn: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhtr trên; KT. CHU TICH 
- TT Thj ui', TI HDND Thj xä (b/c); P110 CHU TICH 
- Các PCI UBND Thi x; 

- Ltxu: VT,VH.A,( 

Nguyen Th Dung 
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