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UY BAN NHAN DAN
TINH QUANG TRI

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc

S: JlI3 /IJBND-VX

Quáng Tn, ngày2t tháng nám 2020

V/v Han ch rnt s6 hot dng vn tãi
hãnh khãch b.ng xe ô to trên dja bàn tinh

Kinh gCri:
- Các Sâ: Giao thông 4ntãi,
Y té, Thông tin và Truyên thông;
- Cong an tinh;
- UBND các huyn, thj xâ, thành phô.

Thirc hin yêu câu cüa B Giao thông vn tãi tai Cong vAn so
7286/BGTVT-VT ngày 27/7/2020 ye vic triên khai chi dao cüa Thu tithng
ChInh phü ye phông, chông djch Covid-19; xét dé nghj cüa S Giao thông v.n
tãi t?i Cong vär sO 187 1/SGTVT-VT ngày 27/7/2020 ye vic dê xuât phi.rong an
hn chê hoat dng vn tái hành khách bang xe ô to trén dja bàn tinh Quâng Trj,
UBND tinh Co kiên nht.r sau:
1.V hot dng 4n tái:
- Dung hoat ctng vn chuyên cüa các tuyên vn tãi hành khách c djnh
lien tinh, các hoat dng v.n tái cüa xe hqp dOng, xe du ljch, xe taxi di tir Quâng
Trj di/dên thành phô Dà NAng, tth các trithng hçp dc bit vi l do cong vi, xe
chO bnh nhân, ngithi hêt thai gian ,cách ly; xe dua don cong nhân, chuyên gia
cüa các doanh nghip, xe vn chuyên phiic vçi phOng chông djch và các trumg
hçip cung cap li.rang thirc, thirc phâm, nhu yêu phâm can thiêt, xe chuyên châ
nguyen vt 1iu san xuât, hang hóa.
- Di vâi các tuyn 4n tãi hành khách c djnh lien tinh, các boat dng
vn tãi cüa xc hp dông, xe du ljch, xe taxi có hành trInh qua thành phô Dà
Nng thI không duqc dirng, do ti thành phô Dà NAng vâ các vIng Cong bô có
djch Covid- 19 khác dê dOn, trà khách.
- Các hoat dng v.n chuyn cüa các tuyn 4n tãi hành khách c djnh lien
tinh, các hot dng vn tãi cüa xe hçip dông, xe du ljch, xe taxi không di qua
thành phô Dà Näng và các vüng cong bô có djch khac van hoat dng binh
thuäng, nghiêm cam không di vào dja phn thãnh phô Dà NAng và các vüng
cong bô CO djch khác.
- Thai gian ap ding: Trong vông 15 ngày ké tu ngày 28/7/2020.
2. S Giao thông vn tâi chü trI, phôi hgp vOi các Co quan thAm quyn
trên dja bàn tinh kiêm soát chat chë vic chap hành cüa các dan vj vn tãi; kjp
thai xü 1 nghiêm các tnr&ng hcip vi pham theo quy djnh.

3. Cong an tinh, UBND các huyn, thj xã, thành ph phi hqp vâi Sâ
Giao thông 4n tái kiêm tra, giám sat vic chap hãnh cüa các dcin vj, to chirc, cá
nhân trong vic thrc hin các ni dung a mic 1 van ban nay.
Yêu cu các cci quan, &n vj, da phung lien quan kh.n truang trin khai
thirc hin.I.
TM. UY BAN NHAN DAN

Nui n1zn:
- Nhr trén;
- B Giao thông vn tãi (báo cáo);
- ChCi tjch, các PCI UBND tinh;
- Thánh vién BCD phông chông Covid-19 tinh;
- Luu VT, VX.

CHU TICH

an Hung

2

