
UY BAN NHAN DAN 
THI xA CUA LO 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VItT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hinh phñc 

So: /UBND-CH Cira Lô, ngày tháng 4 nàm 2021 

V/v tang ciiông cong tác cành báo, 
ciru ho, tim kiêm ctru nan näm 2021 

KInh gi.ri: 
- Trung tam Van hóa, Th thao và Truyên thông; 
- Trung tam Ciru h và PCTT; 
- UBND các Phuô'ng, 

Trong nhUng nãm qua cong tác cành báo, ctru h, tim kiêm cru nan  trên dja 
bàn thj xã duçc các cap, các ngành phôi hçip thirc hin hiu qua, giâm thiu ti da 
cac v1 tai nan  duôi nuOc cho nhân dan và du khách khi ye nghi du'og và tm biên. 
Dé lam tot cOng tác ciru h, tim kiêrn cliru nan  trong thyi gian tth gop phn thành 
cOng nàrn du ljch 2021. UBND thj xà Ci:ra Lô yêu câu Trung tam Van hóa, The thao 
và Truyên thOng, Trung tam Ciru h và PCrf, UBND các phumg thirc hin mt so 
ni dung sau: 

1. Tiêp tiic tuyên truyên và to chirc thçrc hin nghiêm thc Chi thj sO 
03/2014/CT.UIBND ngày 10/04/2014 cüa UBND thj xä Cüa Lô "Vê vic tang 
cu?mg côngtác quán 1 và phông ngüa tai nan  do hoat dng trên sOng, trên biên"; 
Kê hoach so 172/KH-UBND ngày 29/12/20 120 cña UBND thj xã Cüa Lô "Vê 
viêc thirc hin nhiêm vu cành báo, ciru ho nhân dan và du khách tam bin, tam 
song trên dja bàn thj xä näm 2021". 

2. San sang 11rc 1ung phôi hap, tham gia cing các hrc lung ciru h thj xä 
trong cOngtác cãnh báo, ciru h, tim kiêm ct'u nan  khi can thiêt. Chap hành nghiêm 
tüc vic diêu dng cüa BCH TKCN-CH thj xã bão dam nhanh chóng và hiu qua. 

3. Ti nl'iüng khu virc Trung tam Ciru h và PCTT neo du phuang tin, 
lap dt các thiêt bj cânh báo (biên cánh báo, cy, phao) giao UBND các phuông 
quán trit các ki ôt kinh doanh và các h lam nghê dánh bat hái san yen b 
khOng duc di dri sai 1ch vi trI, phá do, thay dôi hin trang. Nghiêm cam hành 
vi xâm hai  tài san, cOng cxi, thiêt bj cành báo cüa Nhà nuâc. 

4. Trung tam Ciu ho và PCTT khào sat, xác djnh, lap dt các thiêt bj cánh 
báo khu virc virc nguy him và bàn giao cho các phuông quãn l, bào v, thuông 
xuyên báo cáo kt qua thirc hin v UBND thj xä dê kjp thai xir l. 

Nhn duçic cOng van yêu câu các dcm vj triên khai thirc hin./.  ,L..--- 

No'i n/ian: 
- Nhu trên; 
- TT Thj üy - HDND thj xã; 
- ChU tich, các PCT thl xã; 
- Phông QLDT, VH và TT; 
- BCH Quân su thi xâ; 
- Nhii trên; 
- Liru VT.UB. 

TM. Uc( BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

 

Vö Van Hñng 

 


	Page 1

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-04-15T15:54:34+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
	2021-04-15T15:54:38+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
	2021-04-15T15:54:42+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




