
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CIYA LO Dc 1p - Tii' do - Hanh phuic 

S: /UBND-VHTT 
V/v tuyên truyn dot cao diem 
ye Cong tác PCCC và CNCH 

Ct'ca Lô, ngày tháng 5 nàm 2021 

KInh gui: 
- U ban nhân dan các phthng; 
- Trung tarn VAn hóa, The thao và Truyên thông tM xA, 

Thuc hiên Cong din s 13/CD-UBND cUa UBND tinh Ngh An ye tang 
cung các bin pháp bão darn an toàn phông cháy, chüa cháy trong müa nng nóng 
trên dja bàn tinh Ngh An và Cong van so 1 543/CAT-PVO 1 ngày 08/5/2021 cüa 
Cong an tinh Ngh An v vic phôi hçip trin khai chin djch cao dim tuyn 
truyên, kim tra an toàn PCCC. D dam bào an toàn PCCC và CNCH trong mia 
cao diem nng nóng nArn 2021, UBND thj xà Cira Là yêu câu Uy ban nhân dan các 
phu'mg, Trung tarn VHTT&TT thj xA trin khai mt so ni dung sau: 

1. UBND các phithng: Chi do dài truyn thanh phiRrng bt du t& ngày 
17/5/202 1 mo' dçit cao dirn tuyên truyn, kiêm tra an toàn PCCC và CNCH ti các 
h gia dInh trong khu dan cu, chung cu nhà cao tang, nhà d o' kt hp san xut 
kinh doanh dn toàn th các tang lo'p nhân dan trên da bàn du'çic bitt, thrc hin. 

2. Trung tam VAn hóa, Th thao và Truyn thông: Bat du tr ngày 17/5/202 1 
mo' dçrt cao dirn tuyên truyn trên h thông truyn thanh tü thj xA dn các phuo'ng 
kirn tra an toàn PCCC và CNCH ti các h gia dinh trong khu dan cu', chung 
cu' nhà cao tang, nhà dê ö' kêt h9'p san xuât kinh doanh den toàn the các tang 
lop nhân dan trên dja bàn du'çc biêt, thrc hin. Xây dimng các tin, bài phát trên 
he thông truyn thanh tfi thj xã dn các phu'o'ng; tuyên truyn trên qua các trang 
rnng xA hOi.  . .d nguo'i dan du'ac bitt, thuc hin. 

Nhân du'oc Cong van nay yêu cu U' ban nhân dan các phixo'ng, Trung tarn 
VHTT&TT trin khai thrc hin nghiêm tUc. 

No'i nhân: 
- Nhu' trên; 

- TT Thi üy, TT HDND Thi xä; 
- Chü tich, các PCT UBND Thi xâ; 
- Các phOng, ban, ngânh don vj lien quan; 
- Li.ru VT, VH.  A 

TM.0 BAN NHAN DAN 
KT.CHU T!CH 

PHO CHU TICH 

Hoãng Van Phñc 
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