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Thời gian ký: 02/11/2020 11:33:53 +07:00

U BAN NHAN DAN

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA WET NAM
Bc 1p - Tir do - Hinh phüc

THANH PHO BA NANG
S6: qic /UBND-SGTVT
V/v trin khai Clii thj s6 39/CT-TUg ngày
07/10/2020 cüa Thu ttrâng Chfnh phü

Dà Ncng, ngày 3.1 tháng 10 nám 2020

KInhgüi:
- Cong an thành phô;
- Các si, ban, ngành;
-UBNDcácqun,huyen.
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Thirc hin chi dao cüa Thành üy Ba Nng tai Cong van s 473 8-CV/TIJ
ngày 15/10/2020 ye vic triên khai Chi thj so 39/CT-TTg ngày 07/10/2020 cüa
ThU ti.r&ng ChInh phU; xet ni dung Cong vn so 4372/SGTVT-QLVTpTNL
ngay 23/10/2020 cua So Giao thong van tai ye vice trien khai Chi th so 3 9/CTTTg ngày 07/1 0/2020 cUa ThU tuing Chmnh phU; ChU tjch Uy ban nhân dan thành
phô Ba Nng yêu câu:
1. Giám dc các sâ, ban, ngành, ChU tjch UBND các qun, huyn Co trách
nhim to chüc thrc hin tuyen truyên, phô biên nâng cao nhn thüc cho cong
chIrc, viên chüc, ngi.rôi lao dng tron co quan, don vj trong vic sir diing djch vu
thu phi throng b theo hmnh thüc din tU không dung (sü diing the E-Tag); phôi
hqp các to chirc, cá nhân có lien quan tuyên truyên nguOi dan thây di.rqc lqi Ich
cUa vic sü diing the E-Tag khi di qua tr?m thu phi nhäm gop phân dam bão trt
tir, an toãn giao thông, cong khai minh bach hot dng thu phI tai các tram thu
phI thrOng b; tiên phong trong viec sU ding the B-Tag cho phi.rong tin xe 0 to
thuc pham vi quan l (kê cà doi vth các don vj trirc thuc); han ché thanh toán
chi phi djch vi sfr dicing thrOng b bang hInh thüc thU cOng, mt dirng tai các tram
thu phI dã 4n hành h thông thu phI din tü không dirng.
2. SO Giao thông vn tái yêu cu các don vj däng kim tip tic tuyên
truyén, triên khai vic dan the E-Tag cho các phixcing tin den kiêm djnh tai don
vj duçrc thun lçxi; day math tuyên truyên den các Hip hi 4n tâi (Hip hi 4n
tâi ô tO, Hiêp hi 4n tâi hang hóa thrOng b, Hip hi taxi thành phô Ba Nng),
doanh nghip kinh doanh 4n tãi thirc hin sir dirng the E-Tag.
3. Cong an thành pM tang cirOng cong tác tu,n tra, kim soát khu v.rc có
d.t tram thu phi duOng b trén dja bàn thành phô thàm dam bão giao thông thông
suôt, trt tr. ChU dng có phuong an phôi hqp v&i tram thu phi trên dja bàn dê
kiem soát các hành vi gay rOi, can trO hoat dng thu phi, dc bit là tai cac trm
da lap d.t, 4n hânh h thông thu phi din tO không dung, tnrOng hqp cO tInh vi
phm sê bj xO l' nghiêm theo quy djnh cUa pháp lut.
4. Si Thông tin và Truyn thông t ch'(rc tuyen tmyn thuOng xuyên và sâu
rng trén các kênh thông tin phô biên. Khuyen khich däng tài các ni dung tIch
c1rc tO vic sO diing the E-Tag.

UBND các qun, huyn t chüc truyn thông qua h thng thông tin cci
s& ye xây dirng các chuang trInh phát thanh phü hcip vOi môi dja phuang dê phát
trên h thông ba phát thanh cUa qun, huyn, phithng, xã; to chüc tuyên truyên
thông qua các bang tin cong cong bao gOm cá bang tin din tcr.
Nh.n duçic Cong van nay, yêu cu Thu tru&ng các cci quaii, &m vj lien
quan nghiêm tc triên khai thrc hin./._5.
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Noinhmn:
- Nhr trên;
- Thimg trirc thành Uy;
-CTvaPCTTJBNDTP;
- CVP và cac PVP;
- Liru: VT, S& GTVT, DTDT.

