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TX. Vĩnh Long, ngày 5   tháng 04 năm 2004.
					

CHỈ  THỊ
Về việc chấn chỉnh hoạt động xe dù, bến cóc trên địa bàn tỉnh.

	Trong thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về trật tự an toàn giao thông và UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các huyện, thị tổ chức triển khai thực hiện, nhưng tình hình chấp hành luật giao thông đường bộ vẫn chưa nghiêm, đặc biệt là các hoạt động vận tải với hình thức xe dù, bến cóc của các tổ chức, cá nhân ngày càng gia tăng, nên tình trạng mất trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông vẫn thường xuyên xảy ra và kéo dài nhiều năm trên địa bàn tỉnh.

	Để từng bước chấn chỉnh và tiến dần đến chấm dứt tình trạng xe dù, bến cóc hoạt động trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ thị đến các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương thực hiện một số nội dung chủ yếu như sau :

	1/ Đối với Sở Giao thông vận tải:
	- Tăng cường chức năng quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý vận tải hành khách bằng ôtô trên địa bàn tỉnh, chú trọng thường xuyên đến công tác triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của các cơ quan có thẩm quyền đến các doanh nghiệp vận tải.

	- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông có kế hoạch tuần tra thường xuyên và đột xuất, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của các doanh nghiệp vận tải và lái xe theo quy định hiện hành. 

	- Hướng dẫn các huyện, thị quy hoạch và xây dựng các bến xe có diện tích nhỏ hơn quy định về tiêu chuẩn ngành của Bộ GTVT (trừ bến xe khách của tỉnh). Được phép xây dựng các bến xe khách có diện tích từ 500m2 đến 2.000m2 tùy theo quy mô, số lượng cụ thể (đối với các bến xe khách ở cấp huyện và xã) và trình cấp thẩm quyền phê duyệt cụ thể cho từng bến. 

	- Chỉ đạo bến xe khách tỉnh Vĩnh long phối hợp cùng các doanh nghiệp tải khách bằng ôtô xây dựng các quầy bán vé trong bến xe, vị trí đón trả khách đúng quy định (không được ruớc khách trên vĩa hè, lòng đường).

	- Kiến nghị Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành Trung ương ban hành Thông tư liên tịch thuộc lĩnh vực hoạt động xe dù, bến cóc.


2/ Đối với Sở Kế hoạch-đầu tư: 
	Việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải cho các doanh nghiệp vận tải,  phải thẩm định hồ sơ và kiểm tra các điều kiện đảm bảo đúng theo quy định.
	
3/ Đối với ngành Công An:
	- Chỉ đạo CSGT đường bộ kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện đậu đổ, đón trả khách không đúng quy định, chạy vòng vo đón rước khách, xử lý hành vi vi phạm của các chủ doanh nghiệp vận tải lợi dụng trạm giao dịch để tổ chức bán vé cho hành khách và rước khách tại điểm giao dịch, xử lý các hành vi vi phạm của các cá nhân tự mở tụ điểm bán vé tại nhà, đón trả khách trên vĩa hè, lòng đường, gây mất trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông.

	4/ Đối với các doanh nghiệp vận tải bằng ôtô khách: 
- Phải nghiêm chỉnh chấp hành các Nghị định 92/CP/2001 của Chính phủ; Quyết định số 4127 và Quyết định số 3633 của Bộ GTVT, đồng thời có trách nhiệm giáo dục đội ngũ tài và phụ xế thuộc quyền nghiêm chỉnh chấp hành, nếu vi phạm sẽ bị xử lý bởi các hình thức sau:
 
	- Khi Doanh nghiệp vận tải bị vi phạm lần đầu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu doanh nghiệp vận tải tái vi phạm, thì ngoài việc xử lý vi phạm theo quy định còn thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải, nếu trong giấy phép có nhiều ngành nghề kinh doanh thì cắt ngành nghề kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô trong giấy phép kinh doanh.

	- Khi lái xe vi phạm, ngoài việc xử lý theo quy định hiện hành, nếu tái vi phạm sẽ bị tạm giữ giấy phép lái xe 3 tháng, giữ xe 30 ngày.

	- Những doanh nghiệp vận tải hoặc cá nhân có phương tiện tham gia kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô, không có giấy phép kinh doanh     ( không đăng ký kinh doanh ) mà đưa xe ra hoạt động chở khách, nếu bị cơ quan chức năng phát hiện sẽ xử lý giữ xe 60 ngày (không kể việc xử lý hành chính theo vi phạm ) và sẽ bị thu hồi giấy phép theo mức độ vi phạm.

	5/ Đối với chính quyền địa phương :
	Các tụ điểm bến xe cóc, sau khi đã chấn chỉnh xong, bàn giao cho địa phương ( phường, xã ) tiếp tục quản lý .
	Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo về Chủ tịch UBND tỉnh để có chỉ đạo tiếp .
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