CÔNG BÁO/Số 99+100/Ngày 29-8-2016
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2674/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 19 tháng 8 năm 2016

11

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi
trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ
quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ;
Căn cứ Nghị ñịnh số 86/2014/Nð-CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ về Kinh
doanh và ñiều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Căn cứ Quyết ñịnh số 318/Qð-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải ñến năm 2020,
ñịnh hướng ñến năm 2030;
Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về tổ chức, quản lý hoạt ñộng vận tải bằng
xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải ñường bộ; Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02
tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT;
Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh
số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ;
Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HðND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội ñồng
nhân dân thành phố về việc thông qua Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng
xe taxi trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030;

