
U BAN NHAN DAN 
THI xA CTA LO 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hinh phüc 

    

S /UBND-VH Cta Lô, ngày tháng 01 nám 2023 
V/v tng dn v sinh, trang trI mrng Dãng, 

müng Xuân Qu Mao näm 2023 

KInh gfri: 
- Các phOng, ban, dan vj lien quan, 
- UBND các phuông, 
- Chi hi Du ljch thj xã Cüa Lô, 
- Các Ca quan, dan v, tnrèng h9c; các khách san, nhà hang 

trên diia bàn thi xã Cüa Lô. 

Thirc hin K hoach s 197/KH-UBND ngày 13/12/2022 cüa UBND thj xã 
Cira Lô v vic t cht'rc các hot dng chào don nàm mO'i, vui têt, mrng Dãng, 
mrng Xuân; các ca quail, dan vj và nhân dan trên dja bàn dã nhit tInh hiRing 
üng thirc hin. Tuy nhiên, qua kim tra, nhiu Ca quan, dan vj, trtthng h9c, khách 
san, nhà hang trên dja bàn thj xâ chua tin hành tng d9n v sinh, trang trj Ca s& 
d vui xuân don têt. 

D gop phtn lam cho thj xà sang han, stch han, dçp han, tio không khI 
sôi ni mrng Dâng, mrng Xuân, don chào näm du 1ch 2023, UBND th xà 
Cira LO d nghj các dan vj lien quan, các triRing h9c, khách sin, nhà hang thirc 
hiên ngay mt s ni dung sau: 

1. Các co' quan, don vj, tru'ô'ng hQc, các khách s,n, nhà hang. 
- Mi dan vj treo It nht 01 C To quôc và 01 bang ron (lira ch9n các 

ni dung sau): 
+ Chào mrng näm Du ljch Cira Lô 2023; 
+ Nhiêt lit chào mrng 93 näm ngày thành lip Dãng Cong san Vit Nam 

(03/02/1930-03/02/2023), 
+ Xây dirng Cüa LO tth thành do thj du ljch bin giàu manh,  van minh! 
+ Chào mrng k' nim 116 näm du lch Cira Lô! 
- To chirc tng dçn v sinh khuôn viên, via he; 1ip dt h th6ng den led, 

din trang trI trong co' s& vii ngoii khuôn viên, via he d lam cho ca s& sang han, 
dçp han trong nhu'ng ngày têt và chu.n bj don nàm du ljch 2023. 

2. Phông Vim hóa vi Thông tin. 
Phôi hgp vii Chi hi Du ljch Cira Lô, UBND các phiRing tuyên truyên, 

vn dng các ca quan, dan vj, triRing hoc; các khách srn, nhà hang thrc hin 
chinh trang h thông din trang trI, diên chiu sang; treo cii, bang ron müng 
Dãng, mrng Xuân Qu Mao nàm 2023. 

3. Chi hôi Du ljch Cü'a Là. 
Vn dng các doanh nghip, hi viên thirc hin tt chü tnrang chinh trang 

h thông din trang trI, din chiu sang; treo C To quc, bang ron tuyen truyn 
và tong dpn v sinh d don tet Nguyen dan c truyn. 



Hoàng Van Phñc 

4. Giao UBND các phu'ông. 
Thành lap các to cong tác trirc tip vn dng, tuyên truyên các ca quan, 

dan vi, trung hoc; các khách san, nhà hang tiên hânh lap dt h thông din 
trang trI, tong d9n v sinh va báo cáo kt qua thirc hin v UBND thj xã Cra Lô 
(qua phông Van hóa — Thông tin) d tng hgp. 

5. Các phông, ban, do'n v lien quan. 
Tang cung cOng tác kim tra, dOn doe vic thirc hin ti co s&. 
Dày là phong trào thi dua müng Dâng, müng Xuân, to diem nhân cho 

nàm du ljch 2023; UBNID thj xã d nghj các phông, ban, don vj lien quan; UBND 
các phiiè'ng, các khách san, nhà hang nghiêm tüc thrc hin./.5 

No n/i an: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhu trén; KT. CHU TICH 
- TT Thj ui', TT HDND Thj xä (b/c); PHO CHU T!CH 
- Các PCT UBND Thi xä; 

- Li.ru: VT,VH.4 
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