
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CIA  LO Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

S: /UBND-DT Cia Lô, ngày tháng 10 nám 2020 
V vic tang cuàrng chn chinh 
cong tác dam bàn trot tir ATGT 
trong hot dng vn tãi trên dja 
bàn thj xà. 

KInh gt'ri: 
- Cong an thj xã; 
- Phông Van hóa và Thông tin; 
- Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông; 
- Uy ban nhân dan các phumg. 

Thirc hin Cong van s 6443/LJBND-CN ngày 22/9/2020 cüa UBND tinh 

Ngh An v vic tang ci.thng chtn chinh cong tác dam bâo trt tir ATGT trong hot 

dông van tài trên dja bàn. UBNID thi xã giao các phông, ban, ngành lien quan, UBND 
các phumg trin khai mt s nOi  dung nhu sau: 

1. Cong an thi xa 
- Xây dimg kê hoach chuyên d tng kim tra xe khách, xe but, xe hçrp dng 

du ljch trên dja bàn thj xã dê xiir 1 nghiêm di vâi các trithng hçip vi phm trong hott 
dng 4n tãi. 

- Tang cu&ng tuân tra kim soát, xü 1 nghiêm vic c luu hành phuong tin 
cci gith dung b không dam bâo an toàn k thut, di väi xe h& niên hn sü diing, 
xc cong nông, xe tr ch theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Chü trI phi hçip vói UBNID các phuông rà soát, 1p danh sách quân 1 chat 
ch dôi vói ô to t11r 09 ch ngi tth len và các 1oi xe tâi hin dang hot dng kinh 
doanh 4n tãi b.ng hInh thirc hçp dng, du ljch chuyn...; hu&ng dn t chrc, cá 
nhân có thu cu tham gia hott dng kinh doanh vn tài phái dáp irng các yêu cu 
diu kin v kinh doanh theo quy djnh cüa Pháp lut. 

2. Phông Van hóa & Thông tin; Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông 
- Tang cuing cong tác tuyên truyên pháp lut ye trt tir an toàn giao thông; 

xay dmg phóng sr tuyên truyn, khuyn cáo hu qua tai ntn giao thông do dua xc 
ht niên hn st'r diing, xc cong nông, xc ca giói tr ch vào hoat  dng. 

- Tuyên truyn, hu&ng dn các th chüc, cá nhân sir ding xc ô to tir 09 chô 
ngM tth len, xc qua niên hn s1r dung, xc Cong nOng, xc ca gii tir chê 3, 4 bánh 
thrc hin Nghj djnh 10/2020/ND-CP ngày 17/01/2020 cüa Chinh phü ye kinh 
doanh và diu kin kinh doanh vn tài bang xc ô to; Nghj djnh 100/2019/ND-CP, 
ngày 30/12/2019 cüa ChInh phü quy djnh xir phat vi phm hành chInh trong linh 
virc giao thông du&ng b, dixmg sat. 

3. UBND các phtrô'ng 
- Rà soát tt cá xc khách, xc tái hin dang hot dng trên dja bàn quân 1 dê 

1p danh sách, phân 1oii rO v niên htn sir diing t1rng 1oii phucmg tin, that là dôi 
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vâi xe ô to t1r 09 ch ngM tth len kinh doanh 4n tâi hçp dng, du 1ch; xe khách 
chy dü, xe but nhái, xe taxi dü, xe drni 09 ch ngi tham gia chi khách, thng hcip 
báo cáo ye UBND thj xä qua (phông Quán 1 do thj) trtxóc 25/10/2020. 

- Chi dto Cong an phthng nai chü xe cu trü yêu cu tir giác thanh 1 hüy bO 
xe ht niên h?n  sir dçing, xe cOng nông, xe t11 ch 3 bánh, 4 bánh. 

- Phôi h9'p v1i COng an thj xã tang cumg cong tác quán l vn tâi không dê 
xáy ra tInh trng xe h& niên hin sfr dçing, xe cong nOng, xe ca gii t1r ch hoit dng 
trên dja bàn quán 1. 

- Tang cung cOng tác tuyên tmyn 4n dng chü phuang tin, lái xe tuyt 
di không dua xe ht niên htn vào sr dirng, xe tir ch các loii xe ô to, xe tucmg ti,r 
o to d dua vào tham gia giao thông trái quy djnh cüa pháp 1ut gay ánh hu&ng den 
tInh hInh trât tu an toàn giao thông trên dja bàn. Không ch các cht nguy hiêm, 
chit dc hai, cht d cháy, no trén xe ch& khách, không vi phtm tôc d, nông dO 
cn, không châ qua tái, qua so ngi1i quy djnh. 

4. Ban An toàn giao thông thj xã 
Thithng xuyên theo döi, hithng dn kim tra, don dOe các dja phuang, các dan 

vi trin khai thuc hiên các nOi  dung và djnh kS'  tong hçip báo cáo kêt qua kp thèi 
dung quy dnh. 

Yêu cu các dan vj có lien quan, UBND các phu&ng chi dao  trin khai thirc 

hin dung các nOi  dung trên./. 

Noi nhln: 
- Nhu trên; 
- UBND tinh; 
- Ban ATGT tinh; 
- TT Thj üy, TT HDND Thj xä; (b/c) 
- Chñ tich UBND Thi xã; 
- Luii: VT, 

VôVãnHüng 
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