
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TiNH QUANG TRJ Dc Ip - Ti.r do - Hnh phüc 

S ,4)f /UBND-VX Quáng Tn, ngày ô.1 tháng / nãm 2020 

V/v Tm dirng hoat dng 
vn tãi hành khách 

KInh gCri: 
- Các Si: Giao thông 4n tái, Y t& 
Thông tin và Truyên thông; 
- Cong an tinh; Bô Chi buy Quân sir tinh 
- Dài Phát thanh - Truyên hInh tinh, Báo Quàng Trj; 
- UBND các huyn, thj xã, thành phô. 

Thirc hin Chi thj so 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 cfia Thu flthng ChInh phü v 
thirc hin các bip pháp cap bach phông, chông djch COVID-19; Cong van s 
3064/BGTVT-VT ngày 31/3/2020 cüa B Giao thông 4n tài ye vic thxc hin Chi 
thi so 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu tithng ChInh phü; xét dê nghj cüa S& Giao 
thông vn tãi ti Cong van so 757/SGTVT-VT ngày 31/3/2020 ye vic t?m  drng 4n 
tâi hành khách, UBND tinh có kiên nhix sau: 

1. Tm dirng hot dng 4n tài trên dla  bàn tinh tr ngày 01/4/2020 dn ht 
ngày 15/4/2020. Cu the: 

- Di1rng ho?t dng các tuyên vn tài hành khách c djnh ni tinh và lien tInh. 

- Dirng các hoat dng kinh doanh 4n tài khách xe taxi, xe hcp dng, xe du 
ljch, xe trung chuyên, xe ni b. 

- Dirng toàn b hot dng xe but trên dja bàn tinh. 

Trü trithng hçp dc bit vi l do cong v11 và các trung hcp cung cap luong 
thirc, thirc phm, nhu yêu phâm can thiêt, xe dim don cong nhân, chuyên gia cüa các 
doanh nghip, chuyên chi nguyen vt 1iu san xuât, xe ch nguâi dã hoàn thành vic 
cách ly tp trung tth ye dja phuong. 

2. Giao Sâ Giao thông vn tãi: 

- Chi dto Trun tam Quãn 1 bn xe khách tinh thirc hin nghiêm vic dung 
hot dng cüa các tuyên vn tãi hành khách theo tuyên cô djnh. 

- Chü trI, ph& hçip vOi các co quan có thm quyn trên dja bàn tinh kim soát 
chat chê vic chap hành cüa các don vj vn tâi, x1r 1 nghiêm các don vj vi phim theo 
quy djnh. 



- Ph'i hcp B Chi huy Quân sij tinh, Si Y th Va UBND các huyn, thj xa, 

thành phô quyêt djnh diêu dng phuong tin dé 4n chuyên cong dan tai  các khu each 
ly dã hoãn thành thii gian each ly 14 ngày trâ ye các dja phuong khi có thu câu. 

3. Cong an tinh, UBND các huyn, thj xâ, thành ph phi hp vOi S& Giao 
thông 4n tãi kiêm tra, giám sat vic chap hành cüa các dn vj, to chüc, cá nhân trong 
vice t?m  drng hoat dng cüa vn tãi khách theo tuyên cO djnh và boat dng 4n tâi 
khách xe hqp dông, xe du ljch, xe trung chuyên, xe ni b, xe but trén dja bàn tinh. 

4. Sâ Thông tin và Truyén thông, Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh, Báo 
Quãng Trj thông tin, tuyên truyên ni dung chi dao  cüa UBND tinh tai  van bàn nay. 

Yêu c.0 các ngành, dja phi.rang lien quan nghiêm tüc trin khai thirc hin./. 

Noi nhmn: 
- Nhu trén; 
- BTV Tinh üy; 
- Thii&ng trtrc HDND tinh; 
- Các PCT UBND tinh; 
- TV.BCD phông chong djch Covid-19; 
- Luu VT, VX. 
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