
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 4093 /UBND-CT 

V/v sử dụng xe công đúng mục đích, 

 đúng quy định pháp luật 

Thừa Thiên Huế, ngày  26  tháng 6 năm 2019 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban ngành cấp tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế. 

Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường qua một thời gian triển khai đã 

nhận được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. Qua đó đã giúp tỉnh nhận diện 

được những bất cấp để kịp thời khắc phục cũng như những góp ý hết sức thiết 

thực giúp cơ quan nhà nước có những điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Thời 

gian qua, hệ thống thông tin phản ánh hiện trường đã nhận được một số phản 

ánh có liên quan đến việc sử dụng xe công không đúng mục đích, chưa đảm bảo 

việc tuân thủ quy định luật giao thông đường bộ, đậu đỗ sai quy định .v.v. đã 

ảnh hưởng đến hình ảnh cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức trong quần chúng 

nhân dân. 

Nhằm đảm bảo tính gương mẫu trong cơ quan nhà nước tạo sự đồng thuận 

trong quần chúng nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các cơ quan nghiêm túc thực hiện các quy định về sử dụng xe công, 

trong đó yêu cầu: 

- Sử dụng xe đúng mục đích phục vụ công vụ; 

- Yêu cầu người lái xe nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật và quy 

tắc về giao thông đường bộ khi sử dụng xe công; 

- Ứng xử văn hóa trong khi tham gia giao thông, hạn chế tối đa sử dụng còi 

xe khi tham gia giao thông trong đô thị. 

2. Thông báo đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện. 

3. Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh công khai những phản 

ánh của quần chúng nhân dân đối với những vi phạm liên quan đến sử dụng xe 

công vi phạm các nội dung nêu trên kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tỉnh ủy (b/c); Hội đồng nhân dân (b/c); 

- Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh (p/h); 

- CT, Các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm HueIOC; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Thị Hoài Trâm 
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