
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA 1101 CHU NGHJA VIET NAM 
TH! XA CIA LO Dc 1p - Ttr do - Hinh phñc 

So: /CT-UBND Cta Lô, ngày tháng 10 nàm 2021 

CH TH! 
Vê vic to chtrc dQ't phát t1ng toàn dan ra quimn tam thüy lçri phông chông 

hn han, xãm nhp mn, lii hit và chông ngp 1mg r do thi 

NAm 2021 tInh hInh thai tit, khI hâu din bin có nhiu bat lai, trên dja bàn 
thj xä chiu änh huöng cüa các can bâo sé 2, s 3, s 5, so 8; hoàn lu'u cüa bão so 2, 
so 6 dã gay mu'a Rrn trén dja bàn gay thit hai  ma rnàng, co so' hi thng. Di,r báo tr 
nay dn ht näm 2021, có khoàng 01-02 can bão ánh huO'ng trixc tiêp den dja bàn 
thi xã. Ben canh do, dich bnh Covid-19 dang din bin ht süc phlrc tp trên cá 
nuóc và trén dja bàn thj xã ành huing dn phát trin kinh té - xã hi. 

Thiic hiên Chi thi s 35/CT-UBND ngày 09/10/202 1 cOa UBND tinh Ngh 
An v viêc t chlrc dit phát dng toàn dan ra quân lam thüy 1i, giao thông, nông 
thôn mâi và tang cung cong tác phông chng han  han, xârn nhp man, iu ht va 
chng ngp ing do thj nãm 2021. UBND thj xã Cüa Lô t chüc phát dng phong 
trào toàn dan ra quân lam thüy 1çi phông chng han  han, xâm nhâp man, lü ht và 
chng ngp llng 0' do thj tl'i' ngày 16/10/2021 dn 31/12/2021 trên dja bàn thj xã; 
Giao Thñ truang các phOng, ban, ngành có lien quan, Chü tjch UBND các phung 
thu'c hiên t& các nhiêm vu sau: 

1. U ban nhân dan các phtthng 

- Thành 1p Ban chi dao  dçit ra quân lam thüy lçi tiir ngày 16/10/2021 den 
31/12/2021 và lap k hoach cu th cho tirng kMi, danh miic t1rng cOng trInh, phtn 

vic sê lam, phân cOng lânh dao  barn sat ca sO' d chi dao,  theo dOi vic triên khai 

thirc hin cüa tl'lng kMi dan cu'. 

- Phát dng phong trào toàn dan ra quân lam thüy igi, giao thOng, chng ngp 

üng mt cách thit thirc, có hiu qua, tranh hinh thO'c nhm nâng cao nhn thO'c và 
hInh thành tp quán lâu dài, bn vrng trong nhân dan v cOng tác thiiy 1p'i và tinh 
thn trách nhiém trong viêc tu b, sira chü'a kênh mu'ang ni dng, ni khi, v sinh 
mOi truO'ng, khai thông dông chày, chông ngp iing, ' thi.ii'c sü' diing nu'âc tit kim, 

hiu qua và chng 0 nhim ngun nixO'c. 

- T chO'c kim tra, khäc phic hr hbng, nao  vet, sira cha các rnu'o'ng tiêu 
nithc O' các khi, t dan cii bj hu' hOng, t.c nghën dOng cháy dê tiéu nuO'c chng ngp 
üng và v sinh rnôi tru'O'ng. 



- To chtrc lam thüy loi nôi dng, tu b nto vet h thng kênh muo'ng trni, 

dp b vüng thiira kt hip tu b giao thông dng rung, thuc hin kiên cô hóa kênh 

muong d bào v kt qua san xut vij Dông 2021, chuân bj các diêu kin phiic vii 

san xut vu Xuân 2022. 

- Giao chi tiêu thirc hin cho trng khi trên Co s& chi tiêu thj xã giao. Tong 

hçip kt qua dä thirc hin v UBND thi xâ (qua phOng Kinh tê) dê tOng hçip báo cáo 

tinh. 

2. PhOng Kinh té 

- Phân cong can bô phu trách, thithng xuyên kim tra, theo dOi, dOn dc dçrt 

phát dng các phuô'ng. Tng hop, kt qua d báo cáo tinh ding thô gian quy djnh. 

- Kêt thCic dçt phát dng t cht'rc dánh giá, dê nghj biêu duang, khen thumg 

nhu'ng &m vi, các nhân thirc hin tt, phê bInh nhc nh nh&ng don vj, cá nhân chua 

thirc hin tt trong d9't phát dng. 

3. D nghj U ban Mt trn T quc và các doàn th: Phi hcip t& vôi chInh 

quyn, t chüc tuyên truyn, vn dng các hi viên và nhân dan tIch circ tham gia 

dçit phát dng rnt cách thiêt thirc và hiu qua nhât. 

4. Trung tam Van hóa TT & Truyn thông thj xã vá Dài truyên thanh các 

phung: Thung xuyên tuyên truyn, kjp thai dua tin v tin d, kt qua dct phát 

dông phong trào toân dan ra quân lam thüy igi phông chng hn han, xârn nhp man, 

lü ht và chng ngp iing do thj. 

Yêu cAu Chü tjch UBND các phumg, Thu tru'&ng các phOng, ban, ngânh lien 

quan t chrc trin khai thirc hin nghiêm tilic các ni dung cüa Chi thj nay./. 

- 
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Vö Van Hang 
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