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Dc 1p — Tir do — Hanh phüc 

Cua Lô, ngày tháng nàm 2021 

KInh g111: 
- Các phàng ban, dGn vj lien quan; 
- Diên luc Cira Là; 
- Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông thj xA; 
- UBND các phuàng, 

Thuc hiên K hoach s 11 8/KH-UBND ngày 09/3/2021 cüa UBNID tinh Ngh An 
ye to chirc các hot dng huô'ng irng "Chiên djch Gi Trái dat" nãm 2021; UBND thj xã 
Cüa Là yêu câu thu truông các phàng ban, ngành, dcm vi thirc hiên các ni dung sau: 

1. TIch c1rc tham gia các hot dng huàng irng chin djch Giä Trái dt nãm 2021; 
Thirc hin tat toàn b den chiêu sang trong tri s c quan, dcm vj, vn dng các tO chirc và 
h dan trên dja bàn tat den chiêu sang và các thiêt bj din không can thiêt vào thai gian din 
ra su kiên Giy Trái dat. 

2. Trung tam Van hOa, Th thao va Tmyn thông; UBNID các phumg thông báo, 
tuyên truyên trên h thông phát thanh cUa thj xä và các phu'&ng quán trit vic hu&ng 11ng 
"GRy Trái dat" näm 2021 tói các don vj, doanh nghip, các khách san, nhà hang, truà'ng h9c 
và các ho gia dInh trên dia bàn tham gia tat den và các thiêt b sir diing din không can thiêt 
tir 20h30 den 21h30 ngày thif 7 ngày 27 tháng 3 nám 2021. 

T chirc tuyen truyn bang các hInh thi'rc nhu treo bang ron, áp phIch. . .doc theo các 
tuyên du?ng trung tam vâi thông dip tuyên truyên ye tiêt kim näng Ju'Qng và biên dôi 
khI hâu truOc khi din ra Gia trái dat. 

3. Diên 1rc Cira Là, Ban quân l do thj ct din nhrng khu vrc xét thy không can 
thiêt trên dja bàn thj xà tü 20h30 den 21h30 ngày 27 tháng 3 näm 2021. 

4. Các don vj báo cáo kt qua thirc hiên (cii th nhu: UBND các phumg báo cáo tong 
so h tham gia hu&ng iimg, Chi nhánh diên luc Cira Là và Ban quãn l do thj báo cáo nhUiig 
khu virc cat din...) ye UBND thj xä Cira Là (trirc tiêp qua phông Kinh t) tru*c ngày 
02/4/2021) dê tong hcp báo cáo Tinh. 

Yêu cu Thu tnrang các phàng ban, don vj và Chü tjch UBND các phuà'ng nghiêm 
tüc trien khai thrc hin tOt các ni dung tren./.,. 

Noi nhãn: 
- Nhu trên; 
- TT Thj ñy,TT HDND (b/c), 
- Cht tjch, các PCT UBND thi xã; 
- Luu VT, KT. 
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