
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHIA VIET NAM 
THI XA CIJA LO Dc 1p — Tçr do — Hnh phüc 

S: /KH-UBND Cta Lô, ngáv [hang 7 näm 2020 

KE HOACH 
Phãn cong nhim vy phiic v chiro'ng trInh biêu diên 

Lê hi am nhtc duàng phô näm 2020 

Thiic hin Kê hoch th chirc các hot dng nãm du llch  2020, Ké hoach 

238/KH-UBND ngãy 08/5/2020 tang cu&ng hot dng quáng bã, xüc tiën du lich 

Nghë An h.0 Covid — 19 näm 2020 cia UBND tinh Ngh An và kê hoich sO 2110 

— KH/TDTN-HTPTTN ngày 09/7/2020 cüa Tinh doàn Ngh An ye vic phOi hçp 

t chirc chuang trmnh "L hi am nhc duäng phô" nãm 2020 ti thj x Cüa Là. 

UBND Thj x phân cong nhim vii các phông ban, ngành, dan vi nhLr sau 

I. THOI GIAN VA DIA DIEM 

1. Thai gian: Vâo litc 19h30 ngây 25/7/2020, 01/8/2020 và 08/8/2020 

2. Dja diem: Quâng tru&ng BInh Minh - Thi xã Cira Là 

II. TO CHC THVC HIN 

1. Phông Van hóa vã Thông tin Thj xa 

- Tham miru xay dirng k hoch phân cong nhim vi cho các phóng, ban, 

nganh, don vj lien quan. 

- Tham muu chi do cong tác tuyên truyên quãng bá chuang trmnh. 

2. Phông TNMT, Cong ty cô phân DVDL vã MT 

Chi do vá trin khai lam tt cong tác v sinh mOi tru6ng, däc biêt tal khu 

virc quãng trurng Binh Minh fbi din ra chuang trinh "L hi am nhtc dung 

phO". 

3. Trung tam Van hóa, The thao và Tin thông 

- T chirc dua tin, ghi hIrih phát trên song dài PYTH Tinh, tuyên truyên trên he 

thông truyn thanh tir Thj xä dn các phuOng d nhãn dAn và du khAch &rc biët dé don 

xem. 

- Cap nhât thông tin dang tái trên trang Web Cua LO, facebook thà gian dn 

ra chrang trinh 1 hi Am nhc thx&ng phO. 

4. Cong an Thi xa 

XAy dmg Kê hoch dAm bAo an ninh, tr.t tir, PCCC phyc vy chLrang trinh. 
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VO Van 1-lung 

5. Th doàn 

- Chü trI phi hçp vó,i Tinh doàn xây dçmg k hoach, kjch bàn chi tiêt trng dêm 

din trInh Thmg trçrc Thj üy, lãnh do UBND th xä và phông, ban, dan vj lien quan 

dê xin kiên gop ' truc khi chucrng trInh din ra Va chuân b tt các diêu kin phçi 

vçi chi.rcrng trInh. 

- Huy dng lirc liscing doàn viên, thanh niên tham gia CO v Va don xern chLrang 

tn nh. 

- Lam vic vâi Ban quàn l' d thj và UBND phumg Nghi Hro'ng ye rnt bang, 

ngun din dam báo phçic vli chiro'ng trInh. 

6. Ban qu5n 1 do thi 

Kirn tra, sra chQa h thng diën trang trI, dài phun nuOc, dãc biêt là On dnh 

h thng ngun din ti Quáng tru&ng phçic vii chuang trInh. 

7. UBND phtthng Nghi Hu'o'ng 

- Phi hop b trI h.rc luçmg dam bão ANTT phçic viii chucing trInh. 

8. UBND các phuông 

Thông báo rông räi dn can bô Va nhân dan dja phuang mmnh và du khách 

den xem và c vi cho chuang trInh. 

9. Dê ngh UBMTTQ, các phông ban, ngành doàn the: Thông báo cho 

doàn viên, hi viên den xem và c vQ cho chuang trInh. 

TrCn dày là K hotch phân cOng nhirn vu các ban, ngành, don vj phtic vi ChLrang 

trInh "L hi am nhc dithng phO" n.m 2020. UBND Thj xa yêu câu Thu truOng các ban, 

ngành, don vj lien quan, Chü tjch UBND cãc phuàng triên khai thixc hin- 

Noinhân: 

- Tinh doân: 

- So VH&T'!, SO DL; 

- Tinh doàn Ngh An; 

- TI Thj üy, HDND Thi xà; 

- Chü tich, các PCT UBND Thj x.; 

- Ban tiiyên giáo Th Oy; 

- Các ngành lien quan cAp Thj; 

URN!) ic pliirOng: 

- Liru  VT.4 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 
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