
UY BAN NHAN DAN 
TH! XA CIA LO 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
DIc 1p — Tu' do — H,nh phñc 

Czca Ld, ngày thcng 4 nám 2021 S: /UBND-VH 
V/v phôi hçip to chirc biêu din 
chuong trInh ngh thut dan ca 

Vi, Gim Ngh Tinh. 

KInh gi1ri: 
- UBND các phumg: Nghi Huong, Thu Thüy; 
- Ban Quân 1 Do thi; 
- Trung tam VHTT&TT thj xa, 

Dê phiic v khách du ljch trong miia he nãrn 2021, Trung tam Bão tn và 
phát huy Dan ca xi'x ngh phi hpp thj xA Cira Lô t chCrc biêu din chuccng trmnh 
ngh thut dan ca Vi, Gim Ngh TTnh tai  Quâng tru'?rng BInh Minh và Cong 
viên Hoa Cue Bin vào các ngày cui tu.n (tr ngày 01/5/2021 den hêt ngày 
08/8/202 1). UBND thj xã Cra Lô giao: 

1. UBND phirô'ng Nghi Hu'o'ng, phu'iing Thu Thüy 
- Darn bão cOng tác an ninh, trt ti.r trong thai gian doàn biu din. 
- UBND phiRing Nghi Hu'o'ng phi hçip BLQ do thj huó'ng din xe cüa 

doàn ngh thut vào khu virc quáng tru'ng dam bâo an toàn. 
2. Ban Quãn 1 Do thj: - Bô trI ngun din tti hai khu virc Quãng trLrng 

BInh Minh và Cong viên Hoa Ciiic Bin darn bão phiic vi trong thèi gian biu 
din chuo'ng trInh. 

- Bô trI khu virc du xe ci'ia doàn ngh thut. 
3. Trung tam Van hóa, The thao vã Truyn thông thj xã: - Phôi hcp 

vôi Trung tam Báo thn và phát huy Dan ca xir Ngh xây dirng chuung trInh, 
kjch bàn biu din timg dêrn báo cáo phông Van hóa và UBND thj xã. 

- Ph& hçp Trung tam Bâo tn và phát huy Dan ca xu Ngh biu din phic 
v1i nhân dan và du khách theo chuo'ng trInh k hotch. 

Nhn duçc cOng van nay yêu cu Thu tru'Yng các don v lien quan triên 
khai thuc hiên./. 

No'i nhçln: 
- Nhu trên; 
- Luu: VT, 

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

 

 

Hoàng Van Phñc 
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