UY BAN NHAN DAN
THI XA CIA LO
So:.f /UBND-KT

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Ca Lô, ngày3; tháng,l,jnám 2020

Triên khait phrnirng an di di
dan duâi các chân nüi

KInh gui:
- ChÜ tjch UBND các phuàng Nghi Tan, Nghi Thüy;
- Truàng các phông do-n vj lien quan.
Trong nhing ngày qua trên dja bàn thj xã dã xây i-a mu'a lan và dix báo
nhUng ngày tip tài rnu'a to tiêp tiic xáy ra trên dja bàn. Qua kiêm tra thrc tê ti
khu virc ni1i Lô So-n, n1ii Guam trên dja bàn phuông Nghi Tan, di 37 trên dja
bàn phu'àng Nghi Thñy có nguy co st là, ánh huàng dn các h dan sang duài
chân nüi.
Dê darn bào an toàn tInh mng và tài san cho các h dan sang duài cac
chân ni.ii trên. UBND thi xã Ci:ra Lô yêu cu Chü tjch UBND phuàng Nghi Tan,
Nghi Thüy, Truàng các phông, don v lien quan thirc hin các ni dung sau:
1. UBND phu'àng Nghi Tan: rà soát, 1p phuong an d di dài các h dan
song duài chân niLii khu vrc có nguy Ca sit là: khi 5, kh& 7 thuc niii Guam;
khu virc Dài 1it S5, chüa Lô San thuc niiii Lô So'n. Thôi gian bat d.0 di dài
dan truóc 16 già ngày 30/10/2020.
2. UBND phuàng Nghi Thüy: Thuàng xuyên kiêm tra, rà soát, d phông
khu vIc các h dan duâi chân nii dM 37 (Nu có nguy co st là phâi trin khai
di dài ngay các h dan ra khói khu vrc nguy him).
3. UBND phumg Nghi Tan, Nghi Thüy thành 1p t cong tác thuàng
xuyen kim tra, rà soát, canh phông, báo dng khu vrc nói trên (k cà ban dêm).
4. Giao Ban Chi huy quân sir thj xä, phông Kinh th kirn tra, don dc,
giám sat vic trin khai thrc hin.
Yêu cu Chü tch UBND phuô'ng Nghi Tan, Nghi Thñy, Trixàng các
phông, don vj lien quan nghiêm thc trin khai thirc hin./. .Ø4.
TM. UY BAN NHAN DAN
No n/ian:
KT. CHU TICH
- Nhu trên;
- TT. Thi ñy, IT. HDND (b/c);
PHO CHU TICH
- Chü tich, các PCT UBND thj xã;
- Các thành viên BCH PCTT thi x;
- Trung tam VHTT&TT (dua tin);
- Luu: VT,
t1
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