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CÔNG BÁO/Số 03+04/Ngày 18-01-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 62/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 01 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với
kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên
địa bàn; kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm
thành phố Cần Thơ và thí điểm phát triển dịch vụ xe đạp công cộng
khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ
về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04
tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt,
đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông;
Căn cứ Công văn số 148/TTg-KTN ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ về thực hiện các giải pháp phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các
thành phố lớn;
Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội
đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Đề án Tăng cường vận tải hành khách
công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao
thông trên địa bàn; kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung
tâm thành phố Cần Thơ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 692/TTrSGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:

