
TM. UY BAN NHAN DAN 
CILU TICH 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGH!A VIET NAM 
THI XA CUA LO Dôc  lap - Tu do - Hanh phüc 

So: /QD-UBND Cica ìà, ngày thàng nám 2022 

QUYET D!NH 

Ban hãnh Quy ch quãn t phuong tin xc din 4 banh hoit dng kinh doanh 
vn chuyên khách du llch  trên da ban thi xã Cü'a Lô nãm 2022 

UY BAN NHAN DAN TH! XA CU'A LO 

Can cz Lut To chi'c chInh quyén dia  phu'crng ngày 19/6/2015, Luát sza dOi, bO 
sung in5t sd diu ctha Lut TO chic ChInh quyén dia phu'Ong ngày 22/11/2019,' 

can ct'c Lut Giao thong duàng b5 ngày 13 1/lang 11 nám 2008, 

Can ci COng van sO' 1095/UBND-C'N, ngày 22/02/2022 cia UBND tinh Ngh 
An ye viçc thzrc Iiin cOng tOc quan K boat dç$ng xe din 4 bàn/i chO khách dii If ch trên 

dia bàn tlii xa Ct'a Là näin 2022; 
XCt dC ngh/ cua Trii'd'ng pliOng Quan i do thf, 

QUYET DNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyêt djnh nay "Quy ché quán /j. phu'o'ng tin xe 
din 4 hOnh hoQt d5ng kinh doanh vn chuyên khOch du ljch trén dia bàn thf xâ Ci'ea Là 
nãin 2022". 

f)iêu 2. Các phông ban, thim vj lien quan, UBND các phung vâ các h gia 
dInh drcc phép kinh doanh hot dng xe din 4 bánh cho khách du ljch trCn dja 
bàn can cci' chi'c nãng nhirn vy và ti'ách nhirn dê thirc hin. 

Diêu 3. Quyêt djnh có hiu 1irc kê tir ngày k. 
Các Ong (bà): Chánh Van phông HDND-UBND liij xà, Tnrng các phông: 

Tài chmnh - Ké hoach, Quán I' do h; i'ruGng Cong an th xã, Thu tru'âng các Co 
quail, ban ngành cp thj có lien quan, ChL tjch UBND các phu'ng, các tO chirc, cá 
nhãn kinh doanh hoat dông xe diên 4 bánh trên dja bàn thj xã Cra Lô, chu tiách 
nhiêrn thi hành Quyt djnh này./ 

Noi ii/iâii: 
- Nhu diéu 3: 
- UBND tinh 
- Ban ATGT tin Ii: 
- SO Giao thông vn tãi: (B/c) 
- Cong an tnh: 
- TF Thi tJ. TT HDND thi xà: 
- CT các PCT (JBND thi xii: 
- Luu: VT.DT.7  

Doàn Tiên Dung 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIIT NAM 
THI XA CI1'A LO DEc Ip - Ty' do - Hnh phiic 

QUY CHE 
Quãn 1 phu'ong tin xe din 4 bánh hot dng kinh doanh vn chuyn khách 

du lich trên aia bàn thi xä Cüa Là nãm 2022 
(Ban hành kern theo quyê't d/nh so: /QD-UBND ngày / /2022) 

CHIJONG I: 
QUY D!NH CHUNG 

ljiêu 1. Dôi ti.rçng và phirn vi ho?t dng: 

L Dôi tugng: 

Ap diing dôi vOi to chirc, Ca nhãn có lien quan dn hoit dng xe din 4 bãnh 

trên dja bàn thj xã Cü'a Là. 

2. Phtrn vi hot dng: 

Xe din 4 bánh chi du'gc phép hot dng trên các tuyên duà'ng thuc dja bàn 

thl xá Cüa Là (quy djnh ci the ti khoán 2, diêu 3 quy djnh nay). 

CHUONG II: 
NHUNG QUY IJNH CU THE 

Diêu 2. Các quy djnh btt buc: DiCu kin hott dng cüa phLrong tin; ngrYi 

diu khiên phuong tin; Ca nhân hoçit dng xe diên 4 bãnh và các tO chtic cá nhân 

kinh doanh du lich trên dja bàn. 

1. Quy djnh dôi vói phuang tin. 

S luçmg 558 xe din 4 bánh dugc phép hoit dng trên da bàn phái darn bão 

day dü các ni dung sau: 

a. Dü diu kin an toãn hoit dng theo quy dnh ti diu 53 Lutt giao thông 

dithng b. 
b. Co giy phép hoit dng do UBND thj xã cp và ducc Cong an thj xà dic 

s khung, gn bin s& 

c. Niêm yet giá cróc, biên so Xe, so din thoi chü Xe, s din thoai duô'ng 

dày nOng cCia thj xâ trén thành Xe, (du'irng dày nóng cüa thj xâ: Trrc ban Cong an 

thj xà: 02383.955.600; DIe Hoàng Minh Thp, phó tru'ng phông QLDT, Sdt: 

0949.151.528; D/c Trân Van NgQc, Di trueing CSGT Cong an thj xã, sdt: 
0944.005.999). 

d. Xe có biên s màu träng den (so cuôi chin) dugc chty theo ngày chn, xe 

có biên s rnàu xanh träng (s cuôi lé) dixçic chy theo ngãy lé; 
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e. Diroc phép scr dung 1oi xe chà den 6 ch ngôi (cã lái xe) vi 3 dày ghê ngôi; 

f. Chiip ành phirong tin 4 góc nhIn (tru'Oc, sau, hai ben than Xe) lu'u vào h 

so cp phép hott dng dê quãn 1. 
2. Quy djnh dôi vri ngithi diêu khiên phuung tin: 

a. Nguôi diêu khiên xe phãi có gity phép lái xe hang B2 tr& len vâ phâi tuân 
thu quy djnh tui Diêu 58 cua Lut giao thông dung b nam 2008. 

b. Co giây phép dãng k kinh doanh do UBND thj xà ctp. 

c. Co bàn cam kt hot dng theo mu quy dlnh  cüa Thj xà, duc UBND 

phu&ng xác nhmn. 

d. Lái xe phái deo the ten vã nic dng phiic theo quy djnh cüa thj xà. 

3. Quy djnh dôi vi cht the kinh doanh djch vv xe din 4 bánh: 

a. Co h khâu trén dja bàn Thj xã. 

b. Du'cic UBND thj xä cho phép hot dng. 

c. Np thuê, phi day dü theo quy djnh. 

d. Chip hânh pháp 1utt cüa Nhà nuc và các quy djnh cüa UBND tinh, 
UBND Thj xä ye các diêu kin kinh doanh hoit dng xe din 4 bánh chô khách du 

ljch trén dja bàn. 

Diu 3. Quy djnh v don, trá khách và d phi.rang tin; phirn vi và thai gian 

hoot dng. 

1. Quy djnh ye don, trá khách vã dirng, d phu'ong tin: 
Xe din 4 bánh don, trã khách trong khuôn viên các khách san, nhà hang 

(nêu du'cic cho phép cüa các nhà hang, khách stn); trên via he dirèng BInh Minh do 

thj xã quy hotch cho phép vã các bài d xe phia Dông dirO'ng BInh Minh. 

2. Quy djnh v phirn vi và thai gian hot dng: 

a. Phrn vi hoit dng: 
- Hot dng chG khách du ljch bang xc din 4 bánh trén các tuyên duô'ng cii 

the nhu' sau: 

+ Dithng BInh Minh doin ti.'r Câng Cira Lô den ngã tu giao vi du'ô'ng Pham 

Nguyen Du; 
+ Du?yng tinh 1 535 don tir du'Ong Nguyn Xi di phung Nghi Tan; 

+ Các tuyên du'ng vào chg ben cá phithng Nghi Thu; 

+ Du'ông Ph?rn Nguyn Du don ti1 du'mg BInh Minh den chg Dông Trang; 
+ Dithng yen Song Lam (Quôc Lô 46C) doan tilt du'ilng BInh Minh den vOng 

xuyn Ctu Ctxa H5i (dim di len diu Cüa Hi); 
+ Du'ông Nguyen Sinh Cung; Dung Sâo Nam; 
+ Tat cã các triic du'à'ng nôi thi thuôc khu virc tt'..r dung Nguyn Xi den 

du'O'ng Phrn Nguyn Du, kçp gi&a dung Bmnh Minh den dithng Nguyn Hue. 
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b. Trong rnt s trumg hçp dtc bit nhu 1 hi, các hott dng tip don khách 

thI phäi ngixng hott dng trong rnt thai gian nhât djnh hotc mt s tuyn diR'ing 

nhãt djnh và së d.xçic UBND thj xã thông báo ci the. 

c. Thai gian hot dng: Tr 04 gi den 24 gi hang ngày. 

Diu 4. Trong qua trInh hot dng, ngui diêu khiên phrang tin phâi thirc 

hin các yêu cu sau day: 

1. ChO' khách diing s ngithi quy djnh theo s gh cüa Xe. 

2. Chy diing tc d quy djnh: Toe d tôi da cho phép 30Km/h. 

3. Không dlr9c cãi tao, cai nO'i, tang them so ghê. 

4. Không dirqc gay ô nhirn môi truing, thông lam mt an ninh trt tir. 

5. Dirng, d xe dung ncyi quy djnh. 

6. Không dugc mi am thanh on ào qua quy djnh (ciii th: ti.ir 06h dn 21h 

không m qua am lu'gng 55dBA, tü 21h den 06h không ma qua am 1ung 45dBA; 

dugc quy djnh ti thông tu' 39/2010/TT-BTNMT ngãy 16/12/2010). 
7. Chy Ian du'ang co gkii ben phái, trong cing theo chiêu di cüa mInh (lan 

dtu tiên tInh tir via he ra), không duqc chy ra lan ngoài sat giâi phân cách dithng. 

8. Không dugc chy vào các tuyn du'ang c.m. 

9. Không du'cc thông dông vai các chü ky ôt nâng giá cac 1oi m.t hang khô, 

hãi san, nuOc rnm....., dê lay chênh Ich giá vã nâng giá CUOC Xe din. 

10. Chap hânh sir kiêrn soát cüa các 1irc 1ung chüc näng lien quan. 
Biêu 5. Xu' l vi phtm. 
1. NhCrng xe cO giy phép hot th5ng nêu vi phrn trt tir ATGT thI bj xir 1 

theo Ngh djnh 100/2019/ND-CP ngày 30/12/20 19 cüa ChInh phü quy djnh xi:r pht 
vi pham hãnh chInh trong Iinh virc giao thông dung bô, dithng sat vã Nghi djnh 

123/2021/ND-CP ngày 28/12/2021 sua dôi bô sung mt so diêu Nghj djnh 

100/2019/ND-CP cu the nhu sau: 
a. Nâng giá cu'ac: Xir pht hánh vi thu tin ye cao han quy djnh (diem 1 

khoán 3 diu 23 Nghj djnh s 100/2019/ND-CP ngày 30/12/20 19 cüa ChInh phU); 

b. Bô rai du khách, chèo kéo khách trithc nhã hang khách san: Xii pht hành 
vi Lôi kéo hành khách (diem b khoãn 5 diêu 23 Nghj djnh so 100/2019/ND-CP 
ngày 30/12/20 19 cüa ChInh phü); 

c. Không cong khai niêrn yt giá djch v, biên s Xe, s din thoai chü Xe, SO 

din thoai ththng day nóng cüa thj xa trên thành Xe: Xir pht hanh vi không thirc 

hin vic niêm yt hoc niem y& không chInh Xac dy dü quy djnh v giá djch vi 
(diem a khoán 2 diêu 28 Nghj djnh so 100/2019/ND-CP ngây 30/12/2019 cüa 
ChInh phü); 
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d. Di vào Lam viên phIa dông ththng Binh Minh; &thng d.o b và các tuyên 

du'ng bj cm: Xü' pht hành vi di vâo du'ng cm, khu virc cam (diem b khoán 4 

diu 5 Nghj djnh s 100/2019/ND-CP ngày 30/12/2019 cüa ChInh phü). 

e. Tr 2 thay dôi xe diic s khung: Xir pht hânh vi Tir cat, han, diic 1i so 

khung; du'a phuung tin d bj cit, han, dtic 1ui so khung trái quy dnh tham gia giao 

thông (diem a khoán 7 diêu 30 Nghj djnh so 100/2019/ND-CP ngãy 30/12/2019 cüa 

ChInh phü); 

f. Ti! thay dôi biên so: Xü pht hành vi gän biên sO không do o' quan Nhâ 

nuOc có thâm quyên cap (diem d khoãn 5 diCu 16 Nghj djnh so 100/2019/ND-CP 

ngày 30/12/20 19 ccia ChInh phü); 

g. Chy sal ngày và chy không dung tuyêrl dung quy djnh: Xü pht theo diem 

c khoán 3 diu 23 Nghj djnh s 100/2019/ND-CP ngãy 30/12/2019 cüa ChInh phU. 

h. Chay sai lan dung quy djnh: Xi:r phtt theo dim d khoãn 5 diu 5 Nghj 

djnh so 100/2019/ND-CP ngày 30/12/2019 cüa ChInh phü. 

I. Không deo the ten, không mc áo dông phyc theo quy djnh: Xi:r phat theo 

diem b khoân I diu 23 Nghj djnh so 100/2019/ND-CP ngây 30/12/2019 cüa 

ChInh phü. 

j. Thông dng vâi các chü ky Ot nãng giá các 1oi mtt hang khô, hãi san, 

nuóc mãrn....., b xü phit theo khoán 3, diêu 12 Nghj dlnh so 109/2013/ND-CP 

ngây 24/9/20 13 cüa Chinh phii 

- Ngoãi vic b xü pht theo quy dnh cüa Ngh dlnh so 100/2019/Nfl-CP 

ngày 30/12/2019 cüa ChInh phü, nguô1 diêu khiên xc ô to din 4 bánh con b áp 

dyng các hlnh thfrc xü' pht bô sung sau day: 

+ Thçrc hin hânh vi vi phtrn quy dinh ti các diem a, b, c, d, j diêu nay bj áp 

dyng mirc xü pht bô sung dôi vi vi phm lan 1 bj tuc quyên si:r dimg giy phép 

hot dng 01 tháng; Di vOi vi phirn 1n 2 bj tuc quyn si:r dyng giy phép hoit 

dng 02 tháng; Dôi vi vi phim Ian 3 bj tjch thu giây phép hot dng và biên SO Xe. 

+ Thi!c hin hành vi vi phiii quy djnh ti diem e, diem f diêu nay bj áp dyng 

rnirc xü pht bô sung tjch thu giãy phép hot dng, biên so e. 

2. DOI vó'i nhüng X ô to din 4 bánh không có giy phép hot dng. 

- TLF ,2 san xuAt lap rap trái quy dlnh,  không có giây t Xe và giy phép hott 

dng (Xe tu ch) thI bi xii I theo diem c khoân 5 diêu 16 Nghj djnh sO 

100/2019/ND-CP ngây 30/12/2019 cCa ChInh phü; 

- Dôi vi xc Ô to din 4 bánh không có giy phép hot dông, nCu là nhp 

khu không cO giy ti kern theo xc (Xe nhp l.u); cy the: 

+ Nêu xe 0 to diên 4 bánh có giá trj dui 100.000.000 dông thI xü' l theo 

Diêu 17 Nghj djnh so 185/2013/ND-CP ngày 15/11/2013 và Nghj djnh sO 

124/201 5/ND-CP ngày 19/1 1/2015 quy djnh Xr phtt vi phtrn hành chInh trong hot 
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dng thuirng mi vói hánh vi: Kinh doanh hang hóa nhp 1u và áp dung hInh thü'c 

xu pht bô sung: Tjch thu phuang tin; 

+ Nu xe ô to din 4 bánh có giá trj ti1 100.000.000 dông (Mçit tram triu 

d&ig) tth len thI bj xem xét xcr l hInh sir ti Buôn ltu theo diu 188 B 1ut hInh 

sy 2015. 

3. Ngoài xtr pht trirc tiêp, các phuang tin xe din phãi chap hành vic xir l' 

vi phm hãnh chInh thông qua vic phát hin hành vi vi phrn bang các phuô'ng tin 

k thut camera an ninh trên các tuyn dung ni thj (pht ngui). 

4. Vi phim trên linh virc an ninh trt tr. 

Các tO chirc, cá nhãn vi phirn trên linh virc an ninh trt t1r thI bj xcr l theo 

Nghj djnh so 144/2021/ND-CP ngãy 31/12/2021 cüa ChInh phü ye quy djnh xtr 

phtt vi phirn hành chInh trong linh vu'c an ninh, trât tu', an toân xã hi; phông, 

chông t nn xã hti, phông cháy và chcra cháy; phông, chông bo lçrc gia dInh. 

CHIJONG Ill: 

TRACI-I NHIEM VA THAM QUYEN XU' LV 

Diêu 6. Phân cOng trách nhitm vã to chü'c thirc hin. 

1. Phông Quãn l do thl: 
- Là dcm vj quãn 1 nhà nuic v hot dng xe din 4 bánh trên dja bàn, djnh k5' 

theo dOi, tOng hçp báo cáo kp thai các din biên xáy ra trong qua trInh thirc hin; 

- Tham rnu'u UBND thj xa cap giãy phép boat  dng cho xe din 4 bánh trén 

dja bàn theo danh sách duc duyt và tham rnu'u van ban gia han  giy phép xe din 

nãrn 2022; 

- Chü trI phôi hçp vi Cong an tlij xä, UBND các phu'è'ng, Di quân l trt tir 

do thj, Ban Quán l' do thj rà soát cam các bién quy djnh diirng, d& bin cm di vi 

các phu'ang tin trên dja bàn; 

- Tham mu'u to chirc h9p dánh giá hoat dng cüa xe din 4 bánh vá tOng hqp 

các ni dung báo cáo gü'i UBND tinh và So giao thông vn tãi. 

- Tham muu phi hçip vii phumg Nghi Thu thành 1p Hip hi xe din bôn 

bánh; 

2. Phông Tài chInh - Ké hoch. 
- Thâm djnh khung giá cuc vn chuyên và tham mu'u cho UBND thj xã ban 

hành khung mirc giá djch vçi di vO'i hoat  dng xe din 4 bánh dê cong khai, niêm 

yet boat dng; 

- Chü trI tharn mu'u UBND thi xâ thánh 1p tO lien ngành ye kiêrn tra giá, can 

dong, niêm yet giá và thirc hin thu phI theo quy djnh. 

3. Phông vim hoá vim thông tin vim Trung tam VHTT vim truyên thông. 
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To chiirc tuyên truyên trên h thng ba phát thanh thj xã ye quy ché quán 1 

hot dng xe din 4 bánh châ khách du Ijch trén dja bàn. 

4. Cong an th xã. 
- Chju trách nhim trong vic tu.n tra, kirn soát, phát hin và xir 1 các vi 

phrn trong vic chap hành các quy djnh cüa Quy ché quän 1 phi.rong tin xe din 

4 bánh hot dng kinh doanh vn chuyên khách du Ijch trên dja bàn th xâ; 

- Tharn rnu'u UBND thj xã c.p biên so quãn ch và diic s khung cho nhrng 

xe din 4 bánh duçic cap giây phép hot dng khi UBND thj xã yêu câu; 

- Chü trI xir I' các Iôi vi phm trt ty' an toàn giao thông ti Diu 5 quy ch 

nay (tI,eo than, quyên,; 
- Chü trI phôi h9'p vi Phông quán 1' do th, các phông ban khác t chüc tp 

huân, bi diiO'ng kin thi.'rc v pháp 1ut cho nguii diu khiên phu'cing tin xe din 4 

bánh du'çc phép hott dng trên dja bàn thj xä, trách nhim cüa ngirô'i diu khiên xe 

din 4 bánh trong vic quáng bá, tuyên truyn du ljch; 

- Chi dto b phn trlrc ban khi có din thoi cüa du khách phân ánh lien quan 

dn hott dng xe din 4 bánh, phái thông báo cho dOng chi Di trung di CSGT 

dê kjp thè'i xü' l; 

- Tng hçp báo cáo tInh hInh kiêrn tra, xir 1' vi phrn hành chInh di vâi hot 

dng xe din 4 bánh ye UBND th xä (theo djnh k5' hang tháng, qu', narn); 

- Theo dOi, xCr l nghiêrn các trithng hçp ti,r dyc s khung, thay xe không 

dung quy djnh. 

5. Ban quail i do thi. 
- Phôi hqp vói phông Quán I dO thj xác djnh, ké vach phãn khu các vj trI 

cho phép dung, d cüa xe din 4 bánh; 

- Son ké vich phân luOng dành cho xe din 4 banh ho?t ding trên các trçic 

du'ng ni thj; 

- Rà soát, 1p dt các biên báo giao thông, các quy djnh ye an toàn giao thông 

trên các tryc du'ô'ng xe din 4 bánh du'çic phép hot dng. 

6. UBND các phu'ông. 

- T chii'c tuyn truyn có hiu qua dn t.n ngu'i dan các quy djnh cüa thj xã 

quy ch hott dng xe din 4 bánh ch khách du ljch vã không dê phát sinh môi 

v xe diên 4 bánh tren dia bàn; 

- T chirc k' cam kt vi các nhà hang, khách s?n,  các diem buôn ban be d9c 

các tuyên dung, các chçi ben cá, di 1' không dé xe din 4 bánh ty tp truc cong 

ra vào và thçrc hin các hoot dng ye quãn b2 giá Ca (niern yet giá cOng khai, can dñ, 

không thông dng vi xe din dé 1y chênh bch giá); 
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- Phi hçip vi Iirc lu'cxng Cong an thj xã thung xuyên tuân tra và xi:r i 

nghiêrn các vi phrn xe din 4 bánh diing, d a các tuyn dumg crn trên dja bàn 

phu'&ng; 

- Chü trI xCr 1, quán 1 vic cp the và dông phyc cho các lái xe diên theo 

dtng rnu cüa th xã quy djnh; 

- Chi do các 1irc 1ung tr1rc tiêp xr I các 1i vi ph?m khi có phãn ánh cüa 

du khách qua du'rng dày nóng cüa thj xâ nhu': 

+ Thông dông vâi các chü ky ôt nâng giá các 1oi nit hang khô, hái san, 

nuó'c inäm....., (bj xupIzit f/leo k/ioán 3, diêu 12 Nglzj ct/n/i s 109/2O13/ND-P 

ngày 24/9/2013 c/ia C/i/n/i pliü). 

+ Di vào các tuyên duang cm; Lam viên phIa dông du'ang BInh Minh và 

duang dio b, (xw p/içif tiieo diênz b k/,oãii 4 ctiii S Ng/ij din/i s 100/2019/ND-

('P ngàp 30/12/2019 c/ia C/tIn/i p/ui). 

+ Bô roi du khách, chèo kéo khách trithc nhà hang khách san, (xüp/iit t/,eo 

diem b klioán 5 diêu 23 Ng/zj djn/i s 100/2019/ND-GP ngày 30/12/2019 c/ia 

i, In/i p/iü); 

- Xác nhn bàn cam kt hot dng cüa các chü the kinh doanh xe din dugc 

phép ho?t dng; 

- Chi do các 1irc lu'çrng xü 1' các vi phrn khi du khách phán ánh qua dung 

day nóng cüa th xâ; 

- Báo cáo djnh kS'  hang tháng, qu' (hoc dt xuãt) tInh hInh hot dng theo 

chi.rc nàng, nhirn v du'çc phân cong v UBND thi xã dê tong hçp và xü 1; 

- Riêng UBND phuang Nghi Thüy phái có kê hoich triên khai các Iirc lu'cmg 

d phát hin các vi phrn di vói các xe din trén dja bàn phu0ng nhu: Nâng giá 

san phrn d Iy hoa hng, Iy chênh Ich kjp thôi báo cáo UBND thj xã dé xi:r I, 

dng thai thành 1p Hip hi xe din bn bánh 

7. Chi cuc Thu: 
- Tham rnu'u ban hành các 1oi thuê, phi dOi vai hoit dng xe din 4 bánh 

châ khách du Ijch trên dja; 

- Thu thud và xác nhtn vic np thuC theo di1ing quy djnh ci.iia các chü the 

kinh doanh xe din trên dja bàn theo danh sách do UBND thj xa phê duyt; 

8. Dt ngh Uy ban mit trin to quc, các doãn the chInh tn xã hi: 

- TO chtrc tuyên truyn doàn viên, hi viên, nhân dan v các quy dnh quân 1' 

hott dng xe din 4 bánh cha khách du ljch trên dja bàn; 

- Giárn sat vic thtrc hin quy chê cüa các phèng ban, ngành, các dia phu'o'ng và 

kp thai kin nghj d xuât các chü tru'ang, giái pháp dê thrc hin quy chê có hiu qua. 

9. Các chü h gia dInh cá nhãn hot dng xc din 4 bánh trén da bàn. 
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- Chap hành day dü ni dung trong quy cht hott dng xe din 4 bánh do 

UBND thi xã ban hãnh; 

- Chju trách nhim tru'ó'c pháp 1ut v các sai phrn do rnInh gay ra, chju 

trách nhirn v vt cht, hu qua dan sir nu có tranh chp hoc vi phm pháp 1ut 

dan sir cüa ngu'ô'i diu khiên phu'ang tin thuc rnInh quán 1; 

- Tharn gia vo Hip hi xe din bàn bánh. 

Diêu 7. Khen thu'ông và k IuIt. 

1. Khen thu'ó'ng. 
Djnh kS'  hoc dot xuãt, UBND thi xã së xern xét dê khen thu'rng các tp the, 

Ca nhân thirc hin tt quy djnh nay. 

2. Ky Iut. 

UBND thj xã xü' !' nghiêrn dôi vói nhü'ng cá nhân, Co quan, don vi có hãnh 
vi bao che, bao ké, dung ting, tiêp tay vâ thiêu trách nhirn di vó'i nhim viii thçi'c 
hin các quy dnh cüa quy chê nay. 

Diêu 8. Trong qua trInh to chüc triên khai thirc hin, có gI vuOng mac các 

dan vi lien quan báo cáo ye UBND thi xã Cü'a Là (qua Phông Quán 1' do thj) dê 

tng hap vâ diu chinh, b sung cho phi hcp./. 

No'inhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
- UBND tinh (b/c); CHU TICH 
- So giao thông vn thi (b/c); 
- TT Thi Oy. TT HDND Thi xä (b/c); 

- CT, các PCT UBND Thi xâ. 

- Cong an thj xâ: 
- Các phOng. baii, ngOiih thj xä; 

- UBND các pIiiring; 
- Lu'u: VT. DT. 
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