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CHI THI 
Vê vic to chti'c phát dng toãn dan ra quân lam thüy lqi, giao thông, 

thng du'ô'ng cong tác phông chông hin han, xãm nhp mn, lii tyt 
và chông ngIp uing tii do thj 

Närn nay tInh hInh thô'i tit, khI hu din bin ht sirc phiirc tip. Trên dja bàn 
thj xâ dã chju ânh hu'rng cüa hoàn lu'u con bão s 4 gay ra các dçt mua Ion kéo dài 
gay thit hai  v rniia màng và co s& ha tng. Dir báo tr nay dn ht närn 2022 có 
khoâng 02-04 can bâo ânh huO'ng tr1rc tiêp trên dja bàn th xã, dc bit là các dçt 
mua bâo kéo dài. 

Thu'c hiên Chi thi s 23/CT-UBND ngày 28/9/2022 cüa UBND tInh Ngh 
An ye viêc to chirc dct phát dng toàn dan ra quân lam thüy Igi, giao thông, tang 
cu'ng cong tác phông chng hin han, xâm nhp nn, 1iT liit và chng ngp iing 
do thj; UBND thj xà phát dng phong trào toàn dan ra quân lam thüy lcii trong 
toàn thj xä tr ngày 16/10 den ngày 3 1/12/2022; D dçt phát dng dat  hiu qua cao 
yêu câu Thñ trning các phOng, ban, ngành có lien quan, Chü tjch UBND các 
phuO'ng thirc hin tt các ni dung sau day: 

1. Chü tjch UBND các phu'O'ng tO chirc thixc hin tt dp't phát dng toàn dan 
ra quân lam thüy igi tai  dja phuo'ng mInh vó'i các ni dung chü yu nhu sau: 

- Thành 1p Ban chi dao  dgt ra quân lam thu 1çi tr ngày 16/10/2022 dn 
31/12/2022 và 1p k hoach ci th cho trng khi, danh rniic trng cong trInh, phn 
vic së lam, phân cOng lânh dao barn sat co so d chi dao, theo döi viêc triên khai 
cüa tlrng khM dan ci.r. 

- Phát dng phong trào toàn dan ra quân lam thuy Igi giao thông, chông 
ngp ilng môt cách thit thrc, có hiu qua, tránh hInh thi.rc nh&m nâng cao nhn 
thüc và hInh thãnh tp quán làu dài, bn vttng trong nhân dan ye cOng tác thus' lçii 
và tinh thin trách nhirn trong viêc tu b, soa chUa kênh rnu'ang ni dông, ni 
khi, v sinh rnOi trung, khai thông dông chày, chng ngp ing, thoc sir ding 
nuoc tit kirn, hiu qua và chng 0 nhim nguOn nuO'c. 

- To chiLrc kim tra, khc phic hu' hOng, no vet, soa cha cac mu'o'ng tieu 
nuâc o các khi, t dan cu bj hu' hOng, tac nghn dông chãy dê tiêu nu'ôc chông 
ngp ang và v sinh môi truong. 

- T chiirc lam thüy lcii ni dng, tu bô nao  vet he thông kênh rnuo'ng tithi, 
dp b v1ing, bô' thira kt hgp tu b giao thông dng rung, thirc hin kien cô hóa 
kênh rnuclng, chü dng chun bj các diêu kin phic vii san xuât vii Dông nãm 
2022 và san xuât nãm 2023. 

- Giao chi tiêu thirc hin cho tü'ng khOi tren co sâ chi tieu thj xã giao.TOng 
hçip kt qua dà thirc hin v UBND Thj xa (qua phOng Kinh té) d tng hcip báo 
cao TInh. 



2. Phông Kinh t. 
- Phn cong can b ph trách, huó'ng dn các phu'ô'ng xây d1rng chuang 

trInh, k hotch, t chi.'rc thuc hin dat phát dng và thung xuyên kirn tra, theo 
dOi, don dc dcit phát dng các phu'ô'ng. Tong hp'p, kêt qua dê báo cáo tinh dung 
thi gian quy djnh. 

- Kt thñc dçyt phát dng t chirc dánh giá, d nghj biu du'ang, khen thithng 
nhttng don vj, cá nhân thirc hin tt, phé bInh nhc nhó' nhü'ng dan vj, cá nhân 
chua thirc hin t& trong dçit phát dng. 

3. D nghj U) ban Mt trn T quc và các doàn th: PhOi hçip tt vói chInh 
quyên, to chü'c tuyên truyên, vn dng các hi viên vâ nhân dan tIch circ tham gia 
dçit phát dng mt each thit thirc và hiu qua nht. 

4. Trung tarn Van hóa, Th thao vâ Truyn thông thj xã vâ Dài truyên thanh 
các phu'à'ng: Ththng xuyên tuyên truyn, kjp thi du'a tin v tin d, kt qua dpi 
phát dng phong trào toàn dan ra quân lam thüy igi, giao thông, tang cng cong 
tác phông chng hn han, xârn nhâp man, Wi hit và chéng ngp 1ing a do thj. 

Yêucãu Chü tjch UBND các phuè'ng, Thu tru'&ng các phông, ban, ngânh 
lien quan t chüc trin khai thrc hin nghiêrn tue các ni dung cüa Chi thj nay.!. 

lVo'i n/ia,,: 
- Sx NN&PTNT (b/c); 

- TT. Thj iiy, IT. HDND (b/c); 

- Chñ tich UBND thj xã (b/c); 

- Các phàng, ban ngânh lien quan (P/h); 

- UBND cãc Phung (T/h); 

- Luii: VT, KTA 
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