
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
THI XA CUA LO Dôc lap - Tii' do - Hnh phñc 

So /UBND-VH Cu'a Ld, ngày tháng 8 näm 2020 

V/v thirc hiên các bin pháp phàng, chong 
tai nmn dui nuó'c báo dam an toàn trong 

hoit dng vui chcii. tharn quan trên rnt nró 

KInh giIri: 

- Cong an Thj xä; 

- Don biên phông Cra khâu Cáng Cua Lô- Bn Thüy; 

- PhOng Van hóa và Thông tin thj xâ; 

- Trung tarn Van hóa - The thao vâ Truyên thông thj xã; 

- Trung tarn ciru h và PCTT Thj xâ; 

- UBND các phuO'ng; 

- Các doanh nghip kinh doanh hott dng vui choi, giái 

trI, tharn quan du ljch trén rntt nuó'c. 

Thirc hin Cong van s 243 8/SGTVT-TTr ngày 29/7/2020 cüa S Giao 

thông Vn tái Ngh An v viêc thu'c hin các bin pháp phông, chông tai nn duOi 

nuó'c báo darn an toàn trong hot dng vui cho'i, tharn quan trên rnt nuó'c. UBND 

Thi xa yêu cu phông, don vi thj xâ lien quan; UBND các phu'ng thyc hin rnt sO 

n5i dung sau: 

1. Phông Vim hóa vi Thông tin Thi xii: Tharn mu'u UBND Thj xà các van bàn 

chi dao cong tác tuyCn tniyn, phô bin pháp lut và huóng dn thijc hin các quy dlnh 

v phông chông dui nuO'c, an toàn du'ng thüy dôi vri nhân dan trën da bàn Th xã. 

Kiêrn tra, dOn dOe viëc triên khai thuc hiên cüa các ban, ngành, UBND các phithng. 

2. Cong an Thj xii; Don biên phông Cü'a khIu Cing Cü'a Lô- Ben Thüy: 

- Chü d5ng phi hçp các co quan chô'c näng tang cuOng kiCm tra, xü' l 

nghiCrn các vi phrn, dc bit là vi pham trong hot dng vui cho'i giái trI, vn tái 

ldiñch du lich, tharn quan trên bin, trên sOng, h, ao... theo quy dnh. 

- Kiên quyt dInh chi các hott dng vui eho'i giái trI, van tái hành khách, tharn 

quan, du ljch trCn bin, trén sOng, h, ao.. khi khOng dO diêu kin hott dng. 

3. Trung tam Cu'u hI vi PCTT Th! xii: To chtii'c kiCrn tra, rào chãn các vi 

trI nguy hiCm, cam biCn cành báo nguy hiCm, hiCn cam tarn và bO trI các vat dung 
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ciru ngui duM nuâc tii khu vrc yen bin, song, no,... có nguy ca tirn an tai nin; 

các bin crn, cânh báo và vt dung du'ac b trI tti nhcrng vj trI d quan sat, dê sir 

dung khi cn thit 

4. Trung tam Van hóa - Th thao và Truyên thông th xa: To chirc tuyên 

truyn, vit tin bài ph bin nâng cao nhn thirc, trách nhirn cüa các co quan, to 

chirc và nhân dan v phông, chông dui nuc trong hot dng vui chai, tharn 

quan trên rnt nuOc trên h thng truyn thanh, truyn thanh bãi bin, Cong thông tin 

diên tCr Thi xã. 

5. UBND các phtrTrng: 

- To chtrc tuyên truyn, phô biên nâng cao nhn thrc, trách nhirn cüa các 

co quan, t chirc và nhân dan v phông, chng dui nuó,c trong hott dng vui 

chcii, tharn quan trên rntt nuc trên h thng truyn thanh phu'ô'ng. 

- TO chüc ki&n tra, cAm biên cánh báo an toàn và phOng chng duOi nLró,c 

vó,i nhirng dirn cO nguy co dui nuO'c trén dja bàn. 

6. Các doanh nghip kinh doanh hot Ing vui cho'i, giãi tn, tham 

quan du 11ch trên mIt nu'ó'c trên dja bàn Thi xã: 

- Chü dng trin khai các bin pháp, b trI cac vt diing ci.ru nguOi dui nu'O'c 

bao darn an toàn cho du khách. 

- Quán ti-it can b nhân viên thirc hin tM vic hrnng dn du khách thçrc hin 

nghiêrn cac quy djnh v phông chng dui nuOc, an toàn duäng thüy. 

UBND Thj xã yêu câu phOng, dan vj Thj xã lien quan th xã; UBND CáC 

phung trin khai thirc hin nghiêrn thc./.— 

No'i u/ia,,: 
- Nhu trelL 

- So Giao thông vn tái tin Ii (b/c); 

- TT Th1 us', IT HDND Tlii xã (b/c); 

- Các PCT UBND Thi xä; 

- Luu: VTVH.A 

TM. IJY BAN NHAN I)AN 
KT. CHU TICH 

1'IlO CHU TICH 

I-bang Vmn Phiic 
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