
U BAN NHAN DAN 
THI XA CIA LO 

cQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tur do - Htnh phüc 

      

So: /UBND-DT 
V/v kim tra, xir 1 cong tác trt tir 

an toàn giao thông trên dja bàn. 

Cilca Lô, ngày tháng 6 nám 2020 

KInh g1ri: 
- Cong an Thj xA; 
- UBND các phuông; 
- Di quãn 1 trtt tir do thj; 
- Trung tam van hóa TT và TT Thj xã. 

Thirc hin tt cong tác quãn 1 nhà nithc v trt tçr ATGT, trt ti,r do thj 
trong müa du ljch näm 2020 và thirc hin chü truong quán 1,2 hoit dng xe diên 4 

bánh phic v11 müa du 1ch trên da bàn Thj xâ. 
Hin nay, IJBND Thj xä dA thirc hin cong tác quân 1 hot dng xe din 4 

bánh theo Quy ch hot dng s 1075/QD-UBND ngày 23/3/2020 cüa UBND thj 
xã Cira Lô và cong tác dam báo trt tr ATGT trên da bàn; UBND Thj xã giao 
Cong an Thj xã, Di quail 1 trt tir do th và UBND các phithng thrc hin mt s 
ni dung sau: 

1. UBND các phuing: 
- Thông báo dn các ho xe din 4 bánh, các nhà hang khách sn bi&, bt dâu 

tiir thñ gian trên, UBND Th xä sê thirc hin quán 1 cong tác hoat dng xe din 4 
bánh theo Quy ch hoat dng cüa UBND Thj xA và cm các loai phixcmg tin xe 
khách ti1 16 ch ngM tr1 len, taxi, xe din 4 bánh dü'ng, d trén các tuyn duông: 
Ba Lija, Nguyen Su Hôi, 4, 5, 6, BInli Minh và các tuyn duèng QH 15m, (khu 
virc tü phIa DOng dirô'ng Mai Thiic Loan dn dithng BInh MinE). 

- Thu?iing xuyên ph6i hçp vri Di quàn 1 trât tr do thi tun tra, kim soát 
trên các tuyn dung, có phuung an xir 1 nghiêm các tnthng hçTp xe din 4 banE 
hoat dng châ khách du ljch, vi phm v trt tir ATGT và Quy ch quân 1 xe din 
4 bánh do UBND Thj xã ban hành (theo phân cOng nhim v11 ti Cong van s 
574/UBND-DT, ngày 22/5/20 19 cüa UBNID Thj xã). 

2. Cong an Thj xä: 
Tang cuô'ng cOng tác kim tra, th 1 các vi phm v trt tir ATGT trên các 

tuyn duông (dc bit các trung hçip xe khách tr 16 ch ngi tr& len, taxi và các 
phucing tin khác düng du không dung quy djnh, vi phm trt tir ATGT trên các 
tuyn duông dã có bin cm, dc bit tren tuyn duè'ng BInh Minh và các xe din 
4 bánh vi phtm Quy ch hott dng xe din s 1075/QD-UBND ngày 23/3/2020 
cüa UBNID thi xA Cira Lô). 



Noi nhân: 
- Nhii trên; 
- TT Thj üy, TT HDND Thj xä (b/c); 
- Chü tich UBND thj xä (b/c); 
- Ltiu: VT,DT. 

3. Trung tam van hóa th thao và truyn thông Thj xã: 
Thông báo, tuyn truyn trên h thng tmyn thanh Thj xã v các ni dung 

trén, d các h xe din, các chü phucmg tin, khách sin, nhà hang bit thirc hin. 
Yêu c.0 các don vj thirc hin dung các ni dung và thi gian quy 

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

Vô Van Hung 
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