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CONG HOA XA HO! CHT5 NGHIA VIT NAM
Dc Lp - Tir do - Hinh phüc
Ct'ca Lô, ngày24 tháng 7 nàm 2020

V/v kirn tra, xr 1 chn chinh
cong tác quãn 1' hot dng xe
diên 4 bánh trên dia bàn.

KInh gui:
- Cong an Thj xà;
- UBND các phu'ng;
- Di quãn 1 trt t11 do thj;
- Trung tarn van hóa TT và TT Thj xã.
Hiên nay, trén dja bàn Thj xà tInh trng rnt so chü xe din 4 bánh hoit
dng không chp hành dung các ni dung trong Quy ch quán I hot dng cüa
UBND Thj xã ban hành, C11 th: Lái xe không rnc dông phc không deo the, chèo
kéo khách, nâng giá không dung giá niêrn yt, bó mi khách, hott dng k.hông dung
lan dung quy djnh, di'xng du không dñng quy djnh lam mt an ninh tr.t t1r, ành
hring dn hInh ãnh du ljch cüa Thj xã. D chn chinh tInh trng trên, UBND Thj
xãyêucâu.
1. UBND các phu'ô'ng thông báo trirc tiêp và trên h thng truyên thanh
phuing, khi dn các h xe din các ni dung sau:
- Thirc hin nghiêrn tüc Quy ch hoat dng cüa UBND Thj xã ban hành ti
quyêt djnh so 1075/QD-UBND ngày 23/3/2020, ye vic ban hành quy ch quán 1
phuong tin xe din 4 bánh hoat dng kinh doanh vn chuyn khách du Ijch trên
dja bàn Thj xã nhu': Hoit dng dung thai gian (till 4h dn 24h hang ngày), mac
dng phçic, deo the, không dugc chèo kéo khách, thu dung giá niêm yt, khOng
dugc bO roi khách, hott dt5ng dting lan dung, dilrng du diing quy djnh;
- Các truing h9p xe din vi phm các ni dung trong Quy ché, thI UBND
Thj xã së không cp phép hot dng cho chili xe do trong các nãm sau;
2. Cong an Thj xà:
Tang cu'ng cong tác tun tra, xii l các vi phrn v trt tir ATGT trén dja
bàn, trong dO tp trung các xe din 4 bánh hot dng vi phrn Quy ch ciia Thj xâ;
- Hang tháng tng hçxp báo cáo cong tác xii 1 các vi phm ye xe din 4 bánh
v UBND Thj xa d cO phuo'ng an xii 1, chân chinh kjp thlli.
3. Trung tam van hóa th thao và truyn thông Thj xA:
Thông báo, tuyn truyn trên h thng truyên thanh Thj xã, trang thông tin
din tü' Thj xà v các ni dung trên, dê các chili phiio'ng tin bit thirc hin.
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4. Di quân 1 trt tr do thj:
Thurng xuyên cir liic lu'çYng tun tra, rà soát trithc các nhà hang, khách sn
d kip thai chin chinh và xir 1 nghiêm tInh trng các chü xe din chèo kéo khách
lam mat an ninh trt tir, mi quan do thj.
Yêu cu các dan vi thrc hin dñng các ni dung va thai gian quy djnh
Noi n/ian:
- Nhu' trên;
- TT Thi üy, TT HDND Thi xã (b/c);
- Ch tich UBND thi xã (b/c);
- Luu: VT,DT.
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