
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHTA V!ET NAM 
THI XA CITJ'A LO Dic 1p - Ty' do - Hnh phñc 

      

S: /UBND-DT 
V/v cm cac Ioti phuo'ng tin 
dê phic vi dêm khai trucrng 
du lich nãm 2022. 

Ctca Lô, ngày tháng 4 nám 2022 

KInh gi1i: 

- UBND các phumg; 

- Ban quán 1 do thj; 

- Trung tam van hóa IT & TT Thj xã. 

D chun b cho khai truo'ng du ljch thj xã Cüa Lô nãm 2022 vào dêrn 

08/4/2022; UBND thj xã giao các dan v thrc hin rnt so ni dung sau: 

1. UBND các phung: 

1.1. Di vi xe din 4 bánh: UBND các phung thông báo cho tat ca các 

chü xe din 4 bánh trên dja bàn, bt du tr 7 giè' sang dn 24 gi dêrn ngày 

08/4/2022, phài drng hot dng trên các tuyn duè'ng khu virc ni Thj, d phic 

v cho cOng tác khai truong du ljch näm 2022 (thông báo nhiêu lan trên h 

thông truyn thanh phu'ông và try'c tiêp den các chü xe din). Các trung hçp 

nào không chip hành, vn hot dng vào thñ gian trên sê bj các 1irc lugng chiirc 

nàng xir 1 theo quy djnh. 

1.2. Di vâi các loai phuong tin ô to: UBND các phung thng báo tuyên 

truyên trên các phu'o'ng tin thông tin di chi1ng, bat dãu tr 17h00' dn 23h00' 

ngày 08/4/2022 không du'çic hot dng di vào trong phrn vi khu vrc du'gc cht 

chán d t chute 1 hôi. 

1.3. Di vói các Bäi giü xe trên da bàn các phu'?iing Nghi Huang, Nghi 

Thu: 

Giao UBND các phi.thng Nghi Thu, Nghi Huo'ng và Ban quân 1)2 dO thj 

thng báo cho các h kinh doanh bt dãu tit' 7h00' den 24h00' ngày 08/4/2022 

UBND thj xà së trung dung các Bãi xe dê phiic v du ljch 2022 gm: 

- Các bãi xe hal ben Quáng truô'ng Binh Minh (do Ban quàn 1)2 do thj và 

UBND phiRing Nghi Huctng quãn 1)2); 

- Các bäi xe phIa dong du'ng BInh Minh don tui duè'ng ngang s 8 dn 

dung Sào Nam (do UBND phung Nghi Thu quàn 1)2). 



2. Giao Trung tam van hóa th thao và truyn thông, t chüc tuyên truyn 

trên h thng truyn thanh Thj xã v các ni dung và thñ gian trên d nhân dan 

bit vâ thuc hiên. 

Yêu cu UBND các phucing thrc hin diiing ni dung vá thai gian quy 

djnh.I. 

No'i n/ian: 
- Nhtx trên; 
- TT Thj üy; TT HDND thj xã (b/c); 
- CT, các PCT UBND thj xã; 
- Cong an Thj xã; 
- PhOng VH&TT; 
- Di quãn 1 trt tr do thj; 
-Luu:VT,DT.-- 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Vô Van Hñng 
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