
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA V1T NAM 

TH! XA CIA LO Dc Ip - Tr do - Hnh ph tic 

So: /UBND-DT 
V/v don dc vic tm drng thi 
cong các cong trinh trên dja bàn 
dê phic vii du llch  2021. 

Ct'a Lô, ngciy tháng 4 n6m 2021 

KInh giri: 
- UBND các phung; 
- Ban quán l các dir an DTXD; 

Ban quãn 1 do thj; 
- Trung tarn phát triên qu3 dat; 
- Cong an Thj xã; 
- Di quàn 1 trt tir dôthj; 
- Trung tam van hóa th thao và truyên thông. 

D chun bj phc vi cho rnüa du ljch nàrn 2021, UBND thi xã dã có chi 
truong ttrn drng thi cong các cOng trInh dang triên khai trén dja bàn vào ngày 
30/3/202 1; tuy nhiên, den thi diem hin nay các cOng trmnh do các don vj lam chü 
du tu vn dang trin khai chua tarn drng và tng d9n v sinh d phiic vi du ljch; 
UBND thj, xã yêu cu các don v thi:rc hin mt s ni dung sail: 

1. Các do'n vj là chü du tu và quán 1 dir an các cOng trInh dang thi cOng xây 
d'rng trên dja bàn thj xã, thông báo, chi d?o  các nhà thâu thi cOng phái di'ng ngay 
viêc thi cOng tt cã các hing mite cOng trInh, hoàn trá rnt bang, tong d9n v sinh Va 
sp xp phu'ong tin, thik bj, tp kt các 1oi vt 1iu diiing noi quy djnh dê phc vi 
du ljch nãrn 2021 (chm nhât dn ngày 15/4/2021). 

- DM vâi 03 cOng trInh: Dung ngang s 8 tr du'ô'ng d9c s 2 den du'ô'ng dpc 
s 3, th xã Cra Lô; Cong trInh ht tng khu trung tarn tr trVc duô'ng ngang so 6 den 
durng ngang so 11 thj xA Cira Lô, do Ban quàn l các dii' an dâu tu xây drng thj xã 
lam dui din chñ du tu*  và cOng trInh H tang khu tái djnh cu Quc I yen Biên, 
phuông Nghi Hôa, do Trung tam qu' dt lam chü dâu tu; yêu câu các chü dâu tu dC 
xut phuô'ng an, thyi gian thi cOng, trInh xin 2 kiën Lãnh do thj xä, dC cho phép 
trin khai thi cOng trong rnüa du ljch nàrn 2021. 

- Di vi Cong trInh: Xây dirng, nâng cap via he, muong thoát nu'óc duông 
Mai Thiic Loan (don tt' du'ng Nguyn Duy Trinh den duông Nguyen Sinh Cung), 
do Ban quán I dO thj lam chü dãu tu; yêu cu chü dâu tu chi dto nhà thâu day 
nhanh tiên d hoàn thành dçr an truóc ngày 15/4/2021. 

- Di vii 08 cOng trInh cài tao, xày dirng rni nhà nghi, khách stn, nhà o riCng 
lé yêu cu UBND phu?ng Thu Thüy, Nghi Huong thOng báo, yêu cãu các chü các 
cong trInh drng ngay vic thi cOng, tng d9n v sinh, thu gorn tat cá cac loi vt lieu 
xây dirng trên via he, lông duO'ng và Rhu virc thi cOng (chm nhãt dn ngãy 
15/4/2021); cu th các cOng trInh: 
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+ Cái tao khách san  Tôghi, phung Thu Thñy; 
+ Cãi tao  khách  san  Hãi Thuo'ng, trên duông ngang s 5, phu'ng Thu Thy; 
+ Cái tao  khách  san tai s nhà 85 duôg Ba Liia, phu'ông Thu Thüy; 
+ Nba ô' gia dInh tai s nba 26 du'ng ngang so 6, phuô'ng Thu Thüy; 
+ Nba ô gia dInh Ba Xuân (giao du'àng Ba Liia vó'i thrô'ng ngang so 5, 

phu'Ong Thu Thüy; 
+ Cãi tao  khách san Hin Quyt, phuông Nghi Thu; 
+ Cal t?o  khách  san  Huo'ng Sen, phung Nghi Huong; 
+ Xây dixng khách san  B&1-I Paris, phumg Nghi Hu'o'ng. 
2. UBND các phung: Thông báo, yêu cu các chü nhã hang, khách sin dang 

cái tao, xây drng rni tai  khu vuc nôi thi, trên các tuyn du'ô'ng chInh nhu' Nguyen 
Sinh Cung; São Narn; Pharn Nguyn Du; Nguyn Xi phái diirng ngay vic thi công, 
tng dpn v sinh, thu gorn tt cã các loai vat 1iu xây dimg trên via he, lông du'ô'ng 
vã khu virc thi cong (hoàn thành trtrrc ngày 15/4/202 1) dé phiic v du ljch. 

3. Cong an thj xã tang cuO'ng cOng tác tun tra, kirn soát vã xü 1 các loai 
phucing tin ch vt 1iu di vão các tuyn du?ng khu vrc ni thj (tü dung Nguyn 
Xi dn dung Pharn Nguyn Du vã các tuyn dung ngang kçp giia du'Ong Bmnh 
Minh dn dumg d9c s 3) bt dãu tü ngãy 15/4/2021 (tth các cOng trInh duccc 
UBND th xã cho phép). 

4. Di quãn 12  trt tir dO th: Thuô'ng xuyên kiêrn tra, rã soát vã yêu cãu các 
trurng hçip nhã hang, khách san,  nba riêng lé vã các cong trInh dang thi cOng khu 
vuc nôi thi dirng ngay vic thi cong và kjp thô'i xir 1 nghiêrn các tru'ô'ng hcp cO tmnh 
khOng chp hãnh. 

5. Trung tâmVãn hóa'Th thao vaTruyn thông. 
Thông báo trén h thng truyn thanh cüa thj xã vã các phung den ngày 

10/4/202 1 tat cã các cong trinh xây dirng trên các tuyên ni Thj (tr duô'ng BInh 
Minh den durng Nguyn Hu và các tuyn duô'ng ngang tir Nguyn Xi den Phrn 
Nguyn Du), phãi tarn  drng thi cOng, v sinh rnOi truô'ng tais  khu v1rc thi cong dé 
phitc vi.i rnüa du flcb  närn 2021. 

Yêu cu c en vi nghiêrn tiiic thirc hin ding các ni dung vã thôi gian theo 
quy djnh./. 

Noi n/ian: 
- Nhu trên; 
- TT Thi iy, TT HDND thj xä (b/c); 

Chü tjch UBND thj xã (b/c); 
- Luu: VT, DTA( 

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

 

VO Van Hung 
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