
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQ! CHU NGHiA VIT NAM 
TH! XA CUA LO Dc Ip - Tij do - Hnh phtIc 

     

S: /UBND-DT 
V/v t chirc giãi bong dá bi bin he 
närn 2022 vông 1oti khu virc Mien 
Trung 

Cica Ló, ngày tháng nàm 2022 

 

KInh gui: 

  

- Trung tam van hóa the thao Va truyên thông thj xã; 
- UBND phthng Nghi Thu; 
- Di Quãn 1)2 trt tir do thj. 

UBND thj xã Cüa Lô nhn duçc Van ban s 1 0/VHTT&TT ngày 2 5/7/2022 
cüa Trung tam van hóa the thao vâ truyn thông thj xã v vic cho phép dja diem 
t chirc Fesival bong dá bãi bin he nãm 2022 trên khu virc bâi bin Cira Lô. Sau 
khi kim tra hiên trang vâ di chiu các h so lien quan, UBND thj xã có )2 kiên 
nhu sau: 

1. Dng)2 cho phép Ban To chiirc giái dâu Fesival bong dá bãi bién he nãm 
2022 phêi hop Trung tam van boa th thao vâ truyên thông thj xã vi duçic to chirc 
hot dng Fesival bong dá bãi bin he nãm 2022 trên khu vi.rc bãi biên phung 
Nghi Thu, thi xa Cira Lô (vi trI truc các ky M bin tir s 100 din s 105) vi các 
ni dung sau: 

- KIch thithc san bong rng 20rn và dài 40rn, cách b ké dithng dto b Sm. 
- Lp dirng 01 khán dâi khu virc phIa Bc bang các vt 1iu dê tháo dO di 

di. 
- Thii gian tO chü'c vào ngây 31/7/2022. 
- Trong qua trInh si.r ding phái dam báo v sinh mOi tru'ng, an ninh trt tir. 
- Sau khi t chüc xong giãi du yêu cu Ban To chrc giái du thu d9n hin 

trithng, hoân trã rnt bng bãi bin theo dñng nguyen tring ban dâu. 
2. Giao UBND phu'ng Nghi Thu, phi hop vi Di Quân 1)2 trt t1r dO thj, 

Trung tarn van hóa th thao vâ truyn thông thj xa kiêm tra vic tO chirc hott dng 
Fesival bong dá bãi bin he nàm 2022 trên khu virc bãi biên phithng Nghi Thu, thj 
xä Cira Lô diiing vói ni dung cOng van nay. 

Nh.n duc cong van nay, yêu cu các don vj nghiêrn t1ic thirc hin dung ni 
dung. 

'2 

IVo'i u/ia;,: 

- Nhu trên; 
- Chü tjch UBND thj xã (b/c); 
-Lu:VT,DT. 1  

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

Vö Van Hung 
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