
Uc' BAN NHAN DAN 
HUYN BA CHE 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hinh phüc 

S: ,IS/UBND-KTHT 
V/v thông báo, thông tin hoat dng 
Ben xe khách trung tam ti khu 5 
thj trán Ba Chë, huyn Ba Chë 

Ba Che, ngày tháng 9 nám 2020 

KInh giri: 
- Thành viên Ban ATGT huyn; 
- Cong anhuyn; 
- Trung tam Truyên thông và Van hóa; 
- UBND các xã, thj trân. 

Ben xe khách trung tam huyn Ba Chê dtrcvc du P.r hoàn thin tir näm 2019 
vvi quy mô ben xc khách i°aj  IV, nguôn von dâu tu tir ngân sách huyn, Co quy 
mô: Din tIch dat là: 5.05 1,4m2; din tIch xây dimg: Nhà khách ch ban ye và lam 
vic 1 tang, din tIch 120,96m2; nba v sinh 1 tang din tIch 24,75m2; nhà trirc 1 
tang din tIch 9,0m2, din tIch cOn li là san ben Xe, cong Bane, ttr&ng rào dài: 
250m. Dê di.ra vào quän 1, vn hành, UBND huyn dã báo cáo và xin kiên chi 
dao cüa UBND tinh t.i Cong van so 1 13OIUBND-TCKH ngày 13/9/20 19. Trong 
thai gian ch UBND tinh quyêt djnh, có chi do cii the, dê phát huy hiu qua si'r 
dung cong trInh, dam bào duy trI hin trng tài san, chông xuông cap, mat mat, hu 
hOng, xâm lan cOng trInh, dê cong trInh duçic trông coi, báo v thuäng xuyên, 
UBND huyn d chi dao  phOng Kinh tê và H tang tm giao cho Ngô Van Tuân 
dja chi: Khu 3 thj trân Ba Chê, dugc t.m thñ trông coi, bão v kêt hçrp lam bâi do 
Xe, bão duorng, sira chfta xc cho các phucing tin tai  Ben xc khách huyn. Tr nhUng 
ni dung trên, UBND huyn Co kiên chi dao  nhtr sau: 

1. Giao UBND các xã, thj trn thông báo, tuyên truyn dn các t chüc, cá 
nhân trén dja bàn duçvc biêt ye hoat dng cüa ben xc khách trên, dê thirc hin vic 
g1ri Xe, do xc dung noi quy djnh. Tiêp t11c thirc hin nghiêm ni dung d chi do 
cüa UBND huyn ti mvc  2, 3, Van bàn so 1237/UBND-KTHT ngày 04/8/2020 ye 
vic tang cung quãn l trQt tr do thj, ho.t dng dung, do xc trén da bàn thj trân 
Va trung tam các xã. 

2. Giao Cong an huyn chi do các hrc hrçing, phi hçip v&i UBND các xâ, 
thj trân tang cu0ng nhäc nhô, xü 1 các vi phm ye dmg, d xc không ding noi 
quy djnh theo chi do cüa UBND huyn ti miic 1, Van bàn so 123 7/UBND-KTHT 
ngày 04/8/2020. 

3. Giao Trung tam Truyn thông và Van hóa thông báo, thông tin trên h 
thông ba phát thanh ye các ni dung trên. Dông thai tiêp tc thirc hin theo chi 
dao cUa UBND huyn ti m1ic 5, Van bàn so 1237/UBND-KTHT ngày 04/8/2020. 

4. Các thành viên Ban An toàn giao thông huyn can cü nhim vi duc phân 
cOng to chüc quán trit, tuyên truyên den can b, cOng chüc, viên chüc, nguui lao 



dng, hi viên, doàn viên thrc hin nghiêm các quy djnh v quãn 1 tr.t tir do thj, 
trt tr an toàn giao thông, trong do có chap hành tot hot dng drng do xe trén dja 
bàn thj trân và trung tam các xä 

No'inhân: 
- Nhii trên; 
- TT Huyn üy, HDND huyn (B/c); 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Luu: VT. 

TM. iJY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

PHO CHU TICH 
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