
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOT CHU NGHiA VIT NAM 

Till xA CIA LO Dc 1p - Tii' do - Hnh phüc 

S: /UBND-DT Ci'a Lô, ngày tháng 9 nàm 2022 

V/v dam báo an ninh trât tu và 
trt tir ATGT cho giái dua xe 
dp trên dja bàn thj xã. 

KInh gi:ri: 

- UBND các phumg; 

- Cong an thj xâ; 

- Phông Van hóa và Thông tin; 

- Trung tam Van hóa the thao và Truyn thông. 

Ngày 29/7/2022, UBND thj xä dã ban hành k hoich so 13 1/KH-UBND ye 

vic t chüc giài dua xe dtp Ctra Lô rnô' rng 1n thir nht näm 2022 tranh cip Hoa 

Cüc Biên. D dam báo an toàn cho giâi dna xe dp trén dja bàn, UBND thj xä t 

chrc cm tht ca các phucrng tin hot dng trên tuyn du'àng BInh Minh (don tir 

duô'ng Nguyn Xi dn ngã tu Cira Hi) trong thôi gian tir 6h00' den 11 h00' ngày 

11/9/2022 và giao các dcm vi thxc hin rnt so ni dung sau: 

1. Cong an thi xã: 

- B trI 1irc 1ung dam bão an ninh trt t11 khu virc khai rnic, be mic ti 

Quâng trung BInh Minh. 

- Bô trI can b, phuong tin tham gia dn duè'ng dam bão trt t1.r ATGT 

trong qua trInh dua Xe. 

- Chü trI phi hçip vi Cong an các phung, phân 1ung tti các niuit giao 

giüa các du'ng ngang vri tuyên dumg BInh Minh (ti1r nñt giao dung Nguyn Xi 

dn ngä tu Cira Hi), d cm tt cã các 1oii phucmg tin di vào tuyn dung nay, 

nhm dam bào an toàn trong thñ gian dua Xe. 

2. UBND các phirông: Nghi Hôa; Nghi Hu'ong; Nghi Thu; Thu Thüy; 

Nghi Thüy. 

- B trI 1irc lu'çmg Cong an và Ban bão v dan ph các phu'mg phi hçip vâi 

Cong an Thj xã, t chrc phân 1ung giao thông ti các tuyn du'img ngang giao vi 

dtthng BInh Minh, cm tt cà các 1oi phuong tin di vào tuyn du'ng BInh Minh 

trong thii gian giái dua Xe din ra. 

- Thông báo tuyên truyên trén h thng truyên thanh phi.thng, khOi thi 

gian, dja dim, tuyn duô'ng cm hott dng di vi các phucing tin trong thô'i gian 

giâi dua din ra d nhân dan bit thirc hin. 
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3. Phông Van hóa và Thông tin; Trung tam van hóa the thao vã truyên 

thông thj xã: 

T chirc tuyên truyn trên h thng truyn thanh thi xã, trên các trang m1ng 

xã hôi v k hoach, thôi gian, dja dim, tuyn duè'ng din ra giái dua xe dp Cira 

Lô m rng 1n thir nhât nãrn 2022 tranh cllp Hoa Cic Biên trên dja bàn thj xã, dê 

nhân dan và du khách bik 

Yêu cu các don vj thc hin nghiêm tue các ni dung trên./ 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

Doän Tiên Dung 

No'i nhâii: 

- Nhu trên; 

- TT thi iiy; TT HDND thi xã (b/c); 

- Các PCT UBND thj xã; 

- Luu: VT, 
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