ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ CỬA LÒ
Số: 2096/UBND-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cửa Lò, ngày 04 tháng 11 năm 2016

Về việc đề nghị đăng tải nội dung
dự thảo văn bản quy phạm pháp
luật để lấy ý kiến tham gia góp ý.

Kính gửi: Đài truyền thanh truyền hình Thị xã.
Thực hiện Công văn số 3367/SGTVT-VT ngày 28/10/2016 của Sở Giao
thông vận tải tỉnh Nghệ An về việc đề nghị đăng tải nội dung dự thảo văn bản quy
phạm pháp luật để lấy ý kiến tham gia góp ý.
UBND thị xã Cửa Lò yêu cầu Đài truyền thanh truyền hình thị xã cho đăng
tải nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy định phạm vi, tuyến đường hoạt
động và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh gắn động cơ điện trên
địa bàn thị xã Cửa Lò (có dự thảo kèm theo) trên cổng thông tin điện tử Cửa Lò
trong vòng 20 ngày (kể từ ngày 08/11/2016) để các đối tượng chịu sự tác động trực
tiếp của văn bản và các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia đóng góp ý kiến.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Đài truyền thanh truyền hình Thị xã thực
hiện đúng nội dung./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch; PCT kinh tế;
- Phòng Văn hóa thông tin;
- Lưu VT, ĐT.
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DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định phạm vi, tuyến đƣờng và thời gian hoạt động đối với xe chở
ngƣời bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn thị xã Cửa Lò

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường
sắt;
Căn cứ Thông tư 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao
thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động
cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số .../TTrSGTVT ngày .../9/2016;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phạm vi, tuyến
đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ
trên địa bàn thị xã Cửa Lò.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải,
Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh;
Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND Tỉnh (B/c);
- Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT.UB, GT.
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QUY ĐỊNH
Về phạm vi, tuyến đƣờng và thời gian hoạt động đối với xe chở ngƣời bốn bánh
có gắn động cơ trên địa bàn thị xã Cửa Lò
(Ban hành kèm theo Quyết định số ........../2016/QĐ-UBND
ngày ......./....../2016 của UBND tỉnh Nghệ An)
CHƢƠNG I

Quy định chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động
đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn thị xã Cửa Lò.
Điều 2. Đối tƣợng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với:
1. Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe chở
người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn thị xã Cửa Lò đã được UBND tỉnh
cho phép (sau đây gọi tắt là các đơn vị kinh doanh).
2. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động vận tải khách
bằng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn thị xã Cửa Lò.
CHƢƠNG II

Phạm vi, tuyến đƣờng và thời gian hoạt động cụ thể
Điều 3. Phạm vi, tuyến đƣờng hoạt động
Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ đã được UBND tỉnh cho phép
hoạt động chở khách du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò chỉ được phép hoạt động
trên các tuyến đường sau:
1. Các tuyến đường nằm trong khu vực nội thị được giới hạn bởi các
tuyến đường: Bình Minh - Yết Kiêu - Nguyễn Huệ - Nguyễn Xí.
2. Một số trục đường chính gồm:
- Đường Bình Minh: đoạn từ đến Cảng Cửa Lò đến ngã tư giao đường ven
Sông Lam;
- Đường Yết Kiêu: đoạn từ đường Bình Minh đến đương Nguyễn Huệ;
- Đường Nguyễn Huệ: đoạn từ đường Yết Kiêu đến đường Nguyễn Xí;
- Đường Nguyễn Xí: Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đảo Lan Châu;
- Đường Hoàng Nguyên Cát: đoạn từ đường Nguyễn Xí đến QL46;
- Đường Sào Nam: đoạn từ đường Bình Minh đến QL46;
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- Đường tỉnh 542: đoạn từ vòng xuyến Cửa Hội đến cảng cá Cửa Hội;
- Đường Nguyễn Sinh Cung: đoạn từ đường Bình Minh đến giáp địa phận
huyện Nghi Lộc;
- Đường nối từ đường Hoàng Nguyên Cát đến cảng cá Nghi Thủy.
Điều 4. Thời gian hoạt động
Thời gian hoạt động từ 05 giờ 00 phút đến 24 giờ 00 phút hàng ngày.
Điều 5. Chấp hành quy định khi tham gia giao thông
Việc chấp hành quy tắc giao thông đường bộ, mức xử phạt và các biện
pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ thực hiện theo các quy định của
Chính phủ và áp dụng theo loại phương tiện tương tự xe ô tô chở người từ 15
chỗ trở xuống.
CHƢƠNG III

Điều khoản thi hành
Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị kinh doanh
1. Duy trì đảm bảo các điều kiện về phương tiện, người điều khiển
phương tiện theo quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 26 Thông tư
86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về
điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển
tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.
2. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phạm vi, tuyến đường và thời
gian hoạt động được quy định tại Điều 3 và Điều 4 của quy định này.
3. Tổ chức triển khai đến lái xe của đơn vị thực hiện quy định này.
4. Chịu trách nhiệm khi lái xe điều khiển phương tiện hoạt động không
đúng phạm vi, tuyến đường và thời gian theo quy định này.
5. Định kỳ 06 (sáu) tháng báo cáo tình hình hoạt động, đảm bảo an toàn
giao thông về UBND thị xã Cửa Lò để tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm và
báo cáo UBND tỉnh.
Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò
1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quy định này đến mọi tổ chức, cá
nhân kinh doanh vận tải khách bằng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên
địa bàn thị xã Cửa Lò.
2. Căn cứ tình hình thực tế đảm bảo an toàn giao thông tại địa phương,
thống nhất với Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh các điểm dừng, đỗ xe chở
người bốn bánh có gắn động cơ và lắp đặt các biển báo theo quy định.
3. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải theo dõi,
xử lý các vi phạm; đề xuất, tổ chức thực hiện các biện pháp để quản lý hoạt
động của xe chở người bốn bánh có gắn động cơ nhằm hạn chế tai nạn giao
thông, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Quy định này, có biện pháp ngăn chặn
2

không để phát sinh thêm xe ngoài số lượng xe đã được UBND tỉnh cho phép
hoạt động.
4. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập huấn văn
hóa giao tiếp, ứng xử; tâm lý và phòng tục tập quán của khách du lịch; kiến thức
tiếng Anh cho đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ của đơn vị được phép hoạt
động chở khách du lịch bằng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ.
5. Định kỳ 06 (sáu) tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá sơ kết
kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm.
Điều 8. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải
Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của các đơn vị
kinh doanh, của phương tiện xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người
điều khiển theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Trách nhiệm của Công an tỉnh
Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng cảnh sát khác
thường xuyên kiểm tra xử lý các trường hợp xe chở người bốn bánh có gắn động
cơ vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định Pháp luật và quy định này.
Điều 10. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và
khách du lịch về các đơn vị được phép hoạt động chở khách du lịch bằng xe chở
người bốn bánh có gắn động cơ theo quy định này.
2. Phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò tập huấn văn hóa giao tiếp, ứng xử;
tâm lý và phòng tục tập quán của khách du lịch; kiến thức tiếng Anh cho đội ngũ
lái xe và nhân viên phục vụ của đơn vị được phép hoạt động chở khách du lịch
bằng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ.
Điều 11. Tổ chức thực hiện
1. Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò chủ trì, Giám đốc Sở Giao thông vận tải
và Công an tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, có
trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp tổ chức thực hiện.
2. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, tổ chức,
cá nhân phản ảnh bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, đề xuất và
trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
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