
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
THI xA CIYA  LO JJc 1p -  Tir do  -  Hinh phüc 

So: /CT-UBND Cira Lô, ngày tháng 10 nám 2020 

CHI TH 

Ye vic to chu'c phát dng toàn dan ra quân lam thüy lçi'i, giao thông, 

tang ctrô'ng cong tác phông chông hin han, xâm nhp mn, lii hit và 

chng ngp Iing tii do th1 

Näm nay tInh hInh thñ tit, khI hâu din bin ht sirc bt 1çi. Trên dja bàn 

thj xã chju ánh htthng cüa 2 can bão: s 2 và so 5, hoàn luii can bão s 5 dA gay ra 

mua Rin gay thit hi v müa màng và cci s h tng. 

Thuc hiên Chi thj s 34/CT-UBND ngày 07/10/2020 cüa UBND tinh Ngh 

An v vic t chirc dcit phát dng toàn dan ra quân lam thüy lçii, giao thông, tang 

cung cong tác phông chng htn han, xâm nhp man, lü 1it và chng ngp i1ng 

do thj; UBND thj xã phát dng toàn dan ra quân lam thüy lci trong toàn thj xà tiir 

ngày 16/10 dn ngày 3 1/12/2020 và giao: 

1. Chü tch UBND các phithng: 

- Thành 1p  Ban chi dto dc't ra quân lam thus' lçii tir ngày 16/10/2020 den 

31/12/2020 và lQtp k hotch ci th cho t&ng khi, danh mc tirng cong trInh, phân 

viêc së lam, phân cOng lãnh do barn sat ca s d chi do, theo dOi vic trin khai 

cüa tirng khi dan cu. 

- Phát dOng phong trào toàn dan ra quân lam thu 19'i giao thông, chng 

ngp iirng mt cách thit thrc, có hiu qua, tránh hInh thi'rc nhm nâng cao nhn 

thirc và hInh thành tp quán lâu dài, bn vttng trong nhân dan v cong tác thu lcii 

và tinh thn trách nhim trong vic tu b, sira cha kênh muang ni dng, ni 

khi, v sinh môi tru?Yng, khcii thông dông chày, chng ngtp i1ng, thrc sir dung 

nithc tit kiêrn, hiu qua và chng 0 nhirn ngun nithc. 

- To chirc kim tra, khãc phitc hu hOng, no vet, süa cha các muo'ng tiêu 

nuóc các lch&, t dan cu b hu hông, tc nghën dông chây d tiêu nuc chng 

ngp iing và v sinh môi trurng. 

- T chirc lam thüy igi ni dng, tu b nto vet h thng kênh muang tuó'i, 

dtp b vüng, b thira k& hçip tu b giao thông dng rung, thrc hin kiên cO hóa 

kênh muang, chü dng chun bj các diu kin phic vii san xut v1i Dông nãm 

2020 và san xuât näm 2021. 



- Giao chi tiêu thirc hin cho trng khi trên co si chi tiêu thj xà giao.Tông 
hqp k& qua dã thrc hin v UBND Thj xA (qua phông Kinh t) d tng hçp báo 
cáo Tinh. 

2. Phông Kinh tê: 

- Phân cong can b phi trách, huóng dn các phuèng xây dirng chuo'ng 
trInh, k hoach, t chirc th'rc hin dçt phát dng vã thung xuyên kim tra, theo 
döi, don dc dçt phát dng i các phrning. Tng hçp, kt qua d báo cáo tinh dung 
thi gian quy djnh. 

- Kt thic dat phát dng t chirc dánh giá, d nghj biu duang, khen thithng 
nhU'ng don vj, cá nhân thirc hin t&, phê bInh nhc nh0 nhüng dan vj, cá nhân 
chua th?c hin t& trong dçrt phát dng. 

3. D nghj U ban Mt trn To quc và các doân th: Phi hçip tt vri chInh 
quyn, t chrc tuyên truyn, vn dtng các hi viên và nhân dan tIch crc tham gia 
dçt phát dng mt each thit thirc và hiu qua nht. 

4. Trung tam Van hóa, Th thao và Truyên thông thj xã và Dài truyn thanh 
các phumg: Thung xuyên tuyên truyn, kjp thai dim tin v tin d, kêt qua dçt 
phát dng phong trào toàn dan ra quân lam thüy igi, giao thOng, tang cithng cong 
tác phông chng htn han, xâm nhp man, lü 1t và chng ngp 1ing do thj. 

Yêu dtu Chü tjch UBND các phung, Thu truông các phông, ban, ngành 
lien quan t chüc trin khai thrc hin nghiêm ti'ic các ni dung cüa Chi thj nay.!. 

Noi nhân: 
- Si NN&PTNT (b/c); 
- TT. Thi üy,TT. HDND (b/c); 
- Chü tjch, các PCT UBND thj xä; 
- Các phOng, ban ngành lien quan (P/h); 
- UBND the phuà'ng (T/h); 
- Luu: VT, KT.4ç  

TM. UY BAN NHAN DAN 

KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

 

Vö Van Hung 


	Page 1
	Page 2

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2020-10-12T07:26:24+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2020-10-12T07:26:40+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2020-10-12T07:26:46+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




