ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3720 /UBND-QLĐT

Lào Cai, ngày 14 tháng 8 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v điều chỉnh kéo dài cự ly tuyến
xe buýt số 03.

Kính gửi:
- Các Sở: Giao thông vận tải - Xây dựng,
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Lào Cai;
- Chi nhánh Lào Cai - Công ty Cổ phần vận
tải du lịch Hà Sơn.
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tại văn bản số
2036/SGTVTXD-QLVT ngày 03/6/2019 về báo cáo tham mưu đề xuất phương
án kéo dài cự ly tuyến buýt số 03; ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản
số 247/HĐND-TT ngày 12/8/2019; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý kéo dài cự ly tuyến buýt số 03 thành 14,55km (tăng thêm
2,15km); đồng thời chuyển điểm đầu tuyến buýt từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về
Bến xe Trung tâm Lào Cai; cho phép hỗ trợ giá, bù lỗ cho việc vận hành khai thác
đoạn kéo dài 2,15km theo Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của
UBND tỉnh Lào Cai, thời gian thực hiện từ ngày 01/9/2019.
2. Giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng hướng dẫn Chi nhánh Lào Cai Công ty Cổ phần vận tải du lịch Hà Sơn hoàn thiện các thủ tục và tổ chức vận
hành, khai thác tuyến buýt số 03 theo nội dung trên.
3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và
các sở, ngành liên quan định kỳ hằng năm tham mưu cho UBND tỉnh quyết toán
kinh phí hỗ trợ giá, bù lỗ cho việc vận hành khai thác tuyến xe buýt số 03 theo
quy định.
4. Chi nhánh Lào Cai - Công ty Cổ phần vận tải du lịch Hà Sơn có trách
nhiệm hoàn thiện các thủ tục liên quan và tổ chức vận hành, khai thác tuyến buýt
số 03 theo các nội dung trên để phục vụ nhu cầu đi lại thuận lợi của nhân dân.
Căn cứ nội dung trên, các cơ quan tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:

-

Như trên;
CT, PCT2;
Lãnh đạo Văn phòng;
Cổng TTĐT tỉnh
Lưu: VT, BBT, QLĐT3,5.
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