
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TH! XA CIYA LO Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S: /PA-UBND Cith Lô, ngày tháng 01 nàm 2023 

PH!JUNG AN 
Quãn 1 hoit dng djch vu mô to nu'ó'c trên dja bàn Thj xã Cira Lô 

Can ci'r Nghj djnh 48/2019/ND-CP ngày 5/6/2019 cüa ChInh phü quy dnh ye 
quàn 1 phuong tin phic vi hot dng vui cho'i, giài trI dui nuOc; Quyêt dnh so 

22/2019/QD-UBND ngày 4/6/2019 cüa UBND tinh Ngh An ye ban hành quy djnh 
quãn 1 hot dng djch vu mô to nuâc trén bin Cüa Là, tinh Ngh An; Thông báo so 

232 -TB/ThU ngày 02/12/2022 Kt lun eüa Ban Thumg vi Thj üy tai  phiên hgp Ban 
Thu?mg vi tháng 11/2022; UBND th xà Cüa Là xây dirng Phuong an quàn l hot 
dng djch vi mô to nuâc trên da bàn Thj xA trong thai gian tâi nhu sau: 

I. JJANH GIA TNH HINH TH41I GIAN QUA 
Näm 2022, qua kim tra, rà soát trên dja bàn thj xa Cüa Là có 3 doanh nghip 

däng k kinh doanh djch vu mô to nuâc hot dng trên bin, vol tang s 13 mô to nuOc, 
trong do dã duc SO Van boa và Th thao tinh Ngh An cp giy phép hoat  dng 08 
mô to, chua dugc cp phép hot dng 05 mô to, ci th nhu sau: 

- Cong ty TNHH du ljch Di Ducmg: Tng s6 06 mô to rnrOc, dã dugc cap giây 
phép hot dng 03 mô to, chua dugc cp giy phép 03 mô to. 

- Cong ty TNHH Ng9c Bào Kiên: Tong s 05 mô to nuOc, dA duçc cap giây phép 
hott dng 03 mô to, chua dugc cp giy phép 02 mô to. 

- Cong ty TNHH Dão Ng9c: Tng s 02 mô to nuOc, dà duçc cp giy phép hot 
dng 02 mô to. 

Du nàm 2022 UBND thj xã quy hoch 06 bn don trà khách cho các cong ty 
kinh doanh djch vii mô to nuó'c (Mi cOng ty 02 bn); do cOng tác quàn 1 không dam 
bào, dn tháng 7/2022, UBND Thj xa dâ chi dio khâo sat và quy hoach 'ai  cOn 02 ben 
cho 03 doanh nghip hot dng. 

Phi hçp vOi SO Van boa và The thao th chirc khOa tp hun nghip vi cho chü 
doanh nghip và di ngü nhân vien s1r ding mO to nuOc trong cac doanh nghip, dng 
thOi ph bin các quy djnh lien quan dn hoit dng cüa djch vi mô to nuOc tren bin 
yà k cam kt vOi chü các doanh nghip kinh doanh djch vi mô to nuOc. 

LJBND Thj xA Ban hành Quyt djnh s 120 1/QD-UBND ngày 29/4/2022 v& vic 
kiên toàn t kim tra lien ngành hot dng djch vi mO to nuOc vOi 21 thành viên do hrc 
luqng Cong an Thi xâ lam T truOng. Ban hành quy ch hot dng cüa T kim tra lien 
ngành dich v1i mO to nuó'c; Xây dirng k hoch, phân lich tnrc, ra quân và th chüc tun 
tra xir l cac hot dng vi phm cüa mO to nuOc. Khi có tInh hung phirc tp xày ra, 
kim tra pMi hçip vó'i Di an ninh du ljch, cOng an phung sO ti d xir l. 
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T kim tra lien ngành dã b trI lixc luçing, phân cong ljch tryc d kim tra nm 
bt tInh hInh hoat dng cüa mO to rnthc; chiip ánh, quay phim lam tu lieu dng thai lam 
bang chirng d tham muu Chü tjch UBND Thj xà xir l theo quy djnh dôi vâi các truxng 
hçp vi phm. 

Hoat dng djch vu mô tO nuóc trên bin, day là mt loai hInh th thao, hang nàm 
dä thu hut rt dông khách du lch tham gia vui choi trài nghim khi v nghi duO'ng và 
tm bin tai  Ci'ra Là; các doanh nghip kinh doanh djch v mô to nuóc dã tao  cOng an 

viêc lam cho trên 10 lao dng. 
II. TON T41, HN CHE, NGUYEN NHAN 
1. Ton tui han chê 
- Tinh trng mô to nuâc hoat dng không dung ban, vüng quy djnh, chy vào khu 

vrc du khách tm bin d dOn và trà khách thuàng xuyên xáy ra. Chua thirc hin nghiêm 
các bin pháp bão dam an toàn cho du khách; näm 2022 cã 3 doanh nghip dêu vi phim 
dà bj xü phtt vi phtm hành chInh vói s tin 87,5 triu dng, trong do cO 2 doanh nghip 
vi phm ln 2 phãi ap diing hInh phtt b sung dmnh chi hot dng thai han  1,5 tháng. 

- Mt s phuang tin châ khách virçit qua s nguäi quy djnh; Thai d ig xü trong 
giao tip giOa nhân viên vói du khách cOn han  ch. Nhãn viên lái mO to nuâc không mc 
dng ph%lc, lang lách, chy tc d cao trong vüng bài tm gay nguy him cho du khách. 

- Các doanh nghip dóng gop vào ngân sách nhà nuO'c tr hoat dng djch vi mô 
tO nuâc cOn han  ch (1 nàm Ca 3 doanh nghip np thug vào ngân sách 10 triu dng). 

- Mt s mô to nuóc chiia thrc hin däng k, däng kim theo quy djnh, doanh 
nghip vn du'a vào hoat dng nhung chua ducc xü 1 dirt dim. 

- Hoat dng cüa t kim tra lien ngành v kim tra hoat dng djch vii cüa mô to 
nuc trách nhim cüa các thành viên chua cao. Vic phân công, b trI lirc 1ucng, th?ñ 
gian trirc tun tra, kim tra va xü l chua dy dü và thu'ing xuyen. 

2. Nguyen nhãn 
- Hoat dng djch vii mO tO nuóc din ra dui bin nell gay khó khän cho cOng tác 

tun tra, theo dOi, kim soát và xir l khi vi pham. 
- thuc cüa chU doanh nghip và nhân vien diu khin mô tO chua cao, hoat dng 

cOn mang tInh dOi phó và chy theo Igi nhun nen thung xuyên vi pham các quy djnh. 
- Cong tác phi hçp gitta các phông, ban, dan vj lien quan và hrc luçing chuc 

nàng chua nhun nhuyn, chua chtt chë. Vic phân cOng nhim vj và quy trách nhim 
cho các dan vj, cá nhân lien quan chua rO rang. 

ifi. PHU'(ING AN QUAN L HOAT DQNG MO TO NUOC THOI GIAN TCI 
1. Di vói cong Iác quãn 1 nhà niró'c 
- Chi dao  các phOng, ban lien quan phi hcip vâi các doanh nghip tin hành khão sat 

li vj tn d quy hoach các bn hoat dng mô to nu0c (02 hn). Dng thii phân vüng hoat 
dng ci,i the dê tao  thun 1i trong cOng tác qun l, kirn tra hoat dng và xir l vi phm. 

- TO chuc k cam kt và yeu cu các doanh nghip kinh doanh djch vii mO to 
nuóc thrc hin nghiêm các diu khoàn dã k trong cam kit. 
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- Kin toàn T kim tra lien ngành, tang cung cong tác phi hcip chat chë gitta 
T kim tra dich vu mô to nuóc vài Dôi an ninh du ljch, cong an các phuà'ng trong vic 
tun tra, kim tra và xr l nghiêm các truOng hgp vi phim. 

- BO trI nhân 1%rc, phuong tin cüa T kim tra lien ngành dch vi mô to nuâc, 
phân rö ngui, rö vic, giao trách nhim cii the cho tüng thành viên dê nâng cao tinh 
thin trách nhim, hiu qua trong cOng vic. 

- Tang crnmg tp hun, tuyên truyn, phO biên Nghj djnh so 48/201 9/ND-CP ngày 
5/6/2019 cUa ChInh phü quy djnh v quãn l phucing tin phc v11 hoat dng vui choi, 
giãi tn duó'i nuic; Nghj djnh séi 46/2019/ND-CP ngày 27/5/2019 cüa ChInh phü ye quy 
dnh xr pht vi phm hành chInh trong lTnh virc th thao; Quyêt djnh so 22/2019/QD-
UBND ngày 04/6/2022 cüa UBND tinh Ngh An v ban hành quy djnh quân l hoat 
dng djch vii mô to nurc trên bin Cüa Là, tinh Ngh An cho giám doe các doanh nghip 
va di ngü nhân viên diu khin mô to nuâc trong the donh nghip. 

- Chi dto Chi cue Thug Bc Vinh lam vic, kim tra doanh thu cüa các doanh 
nghip d cMng tht thu thu trong hoat dng kinh doanh djch vii mO to nirâc. 

- V xit 1j vi p/i çzm: Nu doanh nghip vi phm ln du thI tin hành xi:r phat vi 
pham hành chinh, áp diing hlnh pht b sung (dInh chi hoat  dng theo mirc d vi phim), 
thu giü phucing tin; vi pham ln 2 thi ngoài áp ding các bin pháp xr l vi phm hành 
chinh nhu 1n 1, ngoài ra, UBND thi xä sê kin nghj Si Van hóa — Th thao thu hM 
giy phép boat dng cüa doanh nghip. 

2. Di vó'i doanh nghip kinh doanh dlch  vti mô to ntró'c: 
- V bn don trà khách: Theo quy hoach  cüa UBND Thj xâ phé duyt; Co kIch 

thuc ti thiu là 6m, t& da là lOm duçc c djnh bang phao neo và c djnh vj (dam bào 
khoãng each khi thüy triu len, xung), cm bin cm du khách tm bin, trên bn có 
bang ni quy hoat  dng, niêm yt giá djch vii và bàn hixóng dan, ban ye. B trI nhân 
vien trirc d hucng dan, cành báo du khách khOng vào khu vixc bn hoat dng tm bin, 
nhân viên ban ye tai ban; t.t cã mô tO nuâc kbi không ch khách phâi du tai  bn, 
nghiêm cm hành vi diu khin mO tO nuóc vào bt khách ngoài bn da quy dnh. 

- V vüng hoat dng: Chiu rng tü mép nuc cüa b bin dn gii han  ngoài 
cüa vüng boat dng tôi da là 650m và dn giOi ban  trong cüa vüng boat  dng ti thiu 
là lOOm (phia ngoài c cânh báo ciu h t,m bin). Cm mO tO nuó'c boat  dng khu 
virc cO lung, tuyn tàu thu6ng xuyen di lai,  khu virc tm bin cUa du khách. 

- V phuong tin boat dng: Các phuong tin mO tO nuâc boat  dng tren bin 
Cüa Là phài có giy chüng nhn dang k, dang kim dy dü cña co quan chirc näng, 
tnang b day dü các thit bj theo quy dinh, dánh sé phuong tin d nhn bitt mi duçic 
phép hoat  dng. Xây dirng phuong an üng cüu, c1ru h, thu a;  Trách nhim bi 
thumg thit hi cho du khách khi gap nan. Phuong tin phài d tai bn nêu chua ban 
ye cho khách len mO to. 

- V nhân viên lái mO to nuc: Nhân viên lái mO tO nuc phài tham gia các khóa 
tp huân theo quy djnh và dugc cp cO thm quyn cp bang, chiling chi hành ngh md 
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duçc phép diu khin mô to nuâc. Nlian viên phái mc dng phic Co ten cüa cOng ty, 
deo the nhân viên, mc áo phao khi diu khin phisang tin. Tuyt dOi không ducic dê 
khách lái phucng tin, yeu cu khách mc áo phao truóc khi tham gia và phâi chju trách 
nhim v sir an toàn cüa khách. 

- Cách thüc hot dng: Các doanh nghip b trI nhân viên ban ye ti công, ban 
ye ti các khách Sn, nhà hang, dim vui chai cong cong dê phiic vi khãch. 

- Chtp hành xü 1 vi phim: Khi lirc krqng chüc näng phát hin vi phim, yêu câu 
nhân viên diu khin mô to nuic và chü doanh nghip nghiêm tüc thirc hin các yêu 
cu cüa To kim tra va các buâc xir l vi phm cUa Ca quan chirc nãng, nhu: (lam vic 
vó'i T kim tra, kj biên ban vi pham, nop phgt vi phgm hành chInh, ngImg hogt dç5ng 
kinh doanh theo diu khoân b sung, t' giao nç3p phwcmg tin vi phgm...). Nêu dê nhân 
viên diu khin mô to nuóc vi phtm các quy djnh thI doanh nghip tr chju trách thim 
truóc pháp 1ut. 

IV. PHAN CONG TO CHUC THT)C HIN 
1. Phông Van hóa — Thông tin. 
- Chü tn phi hçip vâi các phOng, ban, ngành lien quan t chrc tuyên truyn, 

hung dn các doanh nghip hott dng djch vi mô to nuâc dam bão theo dung quy 
djnh cüa pháp lut; djnh kSr hang tháng báo cáo UBND Th xà chi dto. 

- PMi hap t chiTrc khão sat quy hoach bn bâi, cra don trã khách, vüng hott dng, 
dam bào an toàn cho các doanh nghip kinh doanh djch V11 mO to nrnc thc hin. 

- Tham miru quyt djnh kin toàn T kim tra lien ngành djch vi mô to nuc 
hot dng trên bin, sira di, b sung quy ch ho,t dng cüa T kim tra lien ngành. T 
chüc tp hun và k cam kt vói các doanh nghip kinh doanh djch vii mO to nuâc. Ci:r 
01 lành dao  phông tham gia T kim tra lien ngành djch vii mO to nuâc. 

- Tham muii LJBND thj xà ban hành quyt djnh xü pht vi phm hành chInh trong 
hoat dng dich vu mô tO nuc; dng thai tham miru UBND thj xã có van bàn d nghj S 
Van hOa — Th thao thu hi giy phép hot dng di vi doanh nghip yj  phm. 

2. Phông Quãn 1 do thj 
- Phi hap vi phàng Van hOa - Thông tin và các doanh nghip dch vii mô to 

n,thc kháo sat, lua chon vj trI quy hoach bn bài, cra don trá khách, vüng hot dng 
cho các doanh nghip kinh doanh djch v1,1 mô to nuâc trInh UBND Thj xã phê duyt. 

- u can b tham gia T kirn tra lien ngành dch vi mô to nuOc. 
- Phi hap vâi Thanh tra S Giao thông Ngh An d kim tra hot dng cüa các 

doanh nghip kinh doanh djch vi mO tO mrc. 
3. Cong an Thj xã 
- B trI can b tham gia T kim tra lien ngành djch v1i mO tO nuâc. To chüc tuân 

tra, kiëm tra, kim soát hoat dng mô to nuc, tham muu d xut phuong an xU 1 các 
tnuOng hap vi phtm. 

- Chi dto 1irc luçrng cong an các phu0ng b trI can b tham gia T kim tna lien 
ngành Thj xã tang ciRmg cOng tác tuAn tna, kim tra hot dng mO tO nuâc trén dja bàn. 
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- Phi hcip vi Trung doàn Cành sat co dng Bc Trung b dê h trç diêu dng 
them nhân lirc tham gia T kim tra lien ngành. 

4. IJi Quãn 1 trât tur do thj 
- Cu can b tham gia T kim tra lien ngành djch vii mô to nuc. Tang ctthng 

tutfl tra, kim tra, xx 1 các vi phtm trong hott dng cüa các doanh nghip mô to nrnc. 
5. Bn Biên phông Cfra Khu Cãng Cira Lô - Ben Thüy 
- Cu can b tham gia T kim tra lien ngành djch vii mô to rnrâc. 
- B trI lirc ltrçmg, phuong tin tham gia tun tra, kim tra, xir 1 các vi phm 

trong hott dng mô to nuâc. 
6. Trung tam Ciru h, phông chOng thiên tai Thj xã. 
- Cu can b tham gia T kim tra djch vi mô to nucc. 
- Phi hçip xü 1 các phuo'ng tin vi phm và hott dng ciru h, ciru nan. 
7.UBND các phu*ng. 
- Chi dao  Cong an phuô'ng, di an ninh du ljch tham gia tutn tra, phát hiên và 

báo cáo các vi phtm cüa hoat dng mô to nuâc cho T kim tra lien ngành xu l. 
- Ph& hçp xu 1 các tInh hung vi phm cüa mô to nucc xày ra trên dja bàn phu?mg. 
8. Di voi chü các doanh nghip dlch  vçi mô to ntró'c. 
- Các doanh nghip mO tO nuó'c thrc hin nghiêm tue các diu khoàn theo quy 

djnh tai  Nghj djnh 48/201 9/ND-CP ngày 5/6/2019 cña ChInh phü quy djnh v quãn l 
phuang tin phçic vi1 boat dng vui cho'i, giái trI drnfi nuó'c; Quyt dnh s 22/2019/QD-
UBND ngày 4/6/2022 cüa UBND tinh Ngh An ye ban hành quy djnh quail l hot 
dng djch vu mô to nuâc trên bin Cua Là, tinh Ngh An và Phucmg an quãn l hot 
dng mô to nrnc cüa UBND thj xa Cüa Là. 

- Thrc hin nghiêm các ni dung theo cam kt dA k vói Co quan ch'Crc nàng. 
- Thirc hin cac yêu cu cüa T kim tra lien ngành khi b phát hin vi phm, 

chp hành nghiêm các quyt djnh xu l vi phm eüa UBND thj xà Cua Là. 
Tren day là Phuong an quân 1 boat  dng mô to nuó'c tren dia bàn thj xà Cua Là, 

yeu cu các phàng, ban, ngành, UBND the phithng, các doanh nghip kinh doanh djch 
vii mO to nuó'c ngbiem tüc thirc hin./. 

No'inliân 

- S Van hóa & The thao; 
- TT Thj üy,TT HDND Thj xa; 
- Chi tich, các PCT UBND Thi xã; 
- Các phông, ban, ngành Thj xã; 
- MTTQ và các doàn the Thi xã; 
- UBND các phu'Ong; 
- Các DN kinh doanh mô to nixóc; 
- Lixu VPUB 

T/M UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

Doãn Tiên Dung 
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