
U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
THI XA CIXA LO DIc 1p - Tir do - Hanh phñc 

So /UBND-VH Cñ'a Lô. ngày tháng 6 nam 2020 

V/v tang cung cong tác phông, chng 
tai nan dui nuoc näm 2020 

KInh gi1i: 
- Phông Van hóa và Thông tin thj xâ; 
- Trung tarn Van hóa - The thao và Truyên thông Thj xã; 
- Trung tarn Ciru h và phông chông thiên tai Thj xä; 
- UBND các phithng; 
- Các khu nghi dtro'ng, diem du lich, co' sâ lu'u tr11, doanh 

nghip ltr hành trên dja bàn Thj xà. 

Thirc hiên Cong van s 774/SDL-QLCSLT ngày 17/6/2020 cüa SG Du !jch 
tinh Ngh An v vic tang cuO'ng cong tác phông, chông tai nin duôi nu'óc nãrn 
2020. UBND Thj xã yêu câu các phông, ban lien quan, UBND các phu'ô'ng thirc 
hin rnt so ni dung sau: 

1. Tip tlic chi d?o  thirc hin hiu qua Cong din so 1 5/CD-UBND ngày 
11/6/2020 cüa UBND tinh Ngh An ye vic tang cu'ing cong tác phông, chng tai 
nan duôi nuc nãrn 2020. Kê hoch sO 1928/KH.SVHTT ngày 20/7/20 18 cüa S 
Van hóa và The thao, triên khai chuo'ng trInh bai an toãn, phông chông duôi nuôc 
tinh Ngh An giai dotn 2018-2020. 

2. Phông Van hóa và Thông tin thj xä: Tharn rnu'u UBND thj xa van bàn 
chi do day rnnh cong tác tuyên truyn, ph bin giáo dic bang nhiu hInh thirc 
nhãrn nâng cao nhân thirc, trách nhiêm cña các khu diem du ljch, doanh nghip, 
co sO kinh doanh du ljch, djch vu và nguOi dan v cOng tác phOng, chông tai ntn 
thuang tIch, duôi nuOc trong hot dng du ljch nht là tuyên truyn v nguy co' tir 
vong do duôi nuOc 0 tré em. 

3. Trung tarn Van hóa —The thao và Truyên thông thj xã: 
- T chüc tuyên truyn, phô bin nâng cao nhn thOc, trách nhirn cüa các co 

quan, to chi.rc và nhãn dan v phông, chng dui nu'Oc trén h thng truyén thanh, 
cOng thông tin din tO thj xã. 

- Tang cu'Ong Cong tác quàn l, sO diing, mO các lop hpc bai phát huy hiu qua 
be bo'i thông rninh trong vic phic vi chucing trInh bo'i an toàn, phOng chOng duôi nuOc 
trên dia bàn. 

4. Trung tam COu h và phOng chng thien tai Thj xä: 
- Tharn muu t chOc tp hun k näng nghip vii cOu h cü'u nn cho di ngü 

can bô, cOng nhàn lao dng ti các doanh nghip kinh doarth du ljch, dng th0i tang 
cuOng cOng tác tun tra bien các khu virc có nguy cci cao xáy ra dui nuO'c. 
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- Bô trI, lap dat dày dü các phucrng tin, diing cii ciru h, ciru ntn. Co 
phuang an ciru ho, ciru nn trong tInh huông tai ntn xáy ra Va bô trj day dü nhãn 
lirc ctru h, ctru nin dirçc tp hun chuyên rnOn, nghip v theo quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

5. UBND các phung: 
- To chtrc tuyên truyn, ph bin nâng cao nhn thirc, trách nhirn cña các 

co' quan, t chtrc và nhân dan v phông, chng dui nuc trén h thng truyên 
thanh phuà'ng. 

TO chirc kiêrn tra, cm biên cánh báo an toàn và phOng chng duOi nuc 
vi nhüng dim có nguy co dui nuâc trén dja bàn. 

6. Các khu nghi duO'ng, dim du ljch, Co si luu trü, doanh nghip lü hành 
trên dia bàn Thi xä: 

- Thu'c hiên vic !p dt dy dü bin chi dan, tri1c, cành báo nguy hiêm, 
nêm yt ni quy hoit dng các dich vu th thao, b boi, khu vui choi giâi trI mio 
hiêm, trên bin, sOng và các khu vuc có khã nàng nguy hiêm khác cüa khu diem 
du lich, khu nghi duO'ng, co s luu trü du !jch. 

-Tuyên truyn hithng dn du khách thxc hin nghiêm các chi dan, ni quy, 
quy chê bào dam an toàn phOng chng tai nin thtrong tIch, tai nn duôi nuc cüa 
các khu, diem du lich, Co s 1uu trii du lich, cci s kinh doanh dich vu du ljch. 

- KhOng dua khách du lich vào khu vi1c cm hoc du'gc cãnh báo nguy 
hiêrn ye tai nan rüi ro hoãc duôi nu&c. 

7. Các doanh nghip hot dng djch vii rnôtO rnróc. 
- Tuyên truyên, quán trit cho nhân viên lái xe ye các quy djnh darn báo an 

toàn, phông chng dui nuóc cho nhân viên và du khách. 
- Trang bj dày dü thit bj báo ye an toàn cho nhân viên và du khách khi 

tharn gia djch viii nhi,r áo phao, tüi so cü'u, các thi& bj ciru h theo quy djnh. 
- Co nhim vi phôi hçip vi Trung tam CHPC thiên tai, các 1i.rc lugng chirc 

nãng tham gia ciru h, cap cru và tim kim các trLrng hcrp bj duôi nuôc. 
UBND Thj xã yêu cãu các phOng, ban lien quan, UBND các phithng, các 

doanh nghip nghiêm ti1c triên khai thixc hin ..L' 

No'i u/ian: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhu trOm KT. CHU TICH 
- SO Du lich, SO Van hóa The thao tinh (b/c) PHO CHU TCH 
- TT Th us', TT HDND Thj xa (b/c); 

- Các PCT UBND Thi xã; 

- Lu'u:  VT,VH.,4% 

Nguyen Th1 Dung 
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