
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
TH! XA CIA LO Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S: /PA-UBNID Czca 16, ngày2 tháng nám 2022 

PHUNG AN 

Quãn 1 hoit dng kinh doanh di vói xc din 04 bánh chó' khách du ilch 
trên dja bàn thi xã Cira Là nãm 2023. 

I. MuC  JJfCH, YEU CAU. 
1. Muc thch. 
- Trin khai cong tác quãn 1 hot dng xe din 4 bánh ding quy djnh cüa 

pháp 1ut v dãng k, däng kim các phucmg tin dam báo cong tác hot dng an 
toàn, di vào n nap, duçc du khách dng thun và to s1r phát trin cho du ljch thj 
xãCiraLô. 

- S luçmg xe din 4 bánh trên dja bàn diàm báo cong tác quán 1 hoit dng 
và phü hcip vó'i diu kin ht tng k5 thut. 

2. Yêu cãu. 
- Các cp, cac ngành, toàn th các chü xe din phái chip hành nghiêrn các 

quy djnh cña pháp 1ut và phucmg an hot dng cüa th xä. 
- Tt cà các xe din phãi däng k, dàng kim dam bào theo diing Thông tu' so 

86/2014/TT-BGTVT ngày 3 1/12/2014 cña B Giao thông vn tãi Quy djnh ye diêu 
kiên di vâi xe ch nglJi 4 bánh có gn dng Ca và ngui diu khiên tharn gia giao 
thông trong phm vi hn ch và Thông tu s 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 cüa 
Bô Cong an v vic quy djnh quy trIith cp, thu hi dang k)2, bin s phu'ang tin 
giao thông ca giâi di.thng b (duçc süa dii, b sung theo Thông tu s 1 5/2022/TI-
BCA ngày 06/4/2022 cüa B Cong an). 

II. DANH GIA TINH HINH HOAT DQNG NAM 2022. 
1. Cong tác quail 1 hoit Ing xc din. 
- Trong näm 2022, UBND tinh dã có van bàn so 1 095/UBND-CN ngày 

22/02/2022 v vic thirc hin cong tác quàn 1 hott dng xe din 4 bánh chi khách 
du ljch trên da bàn thj xã Cira Lô nàm 2022. Trong do, giao UBNID thj xã xây dimg 
quy ch quãn 1 hott dng s lucing 558 xe din 4 bánh trên dja bàn vOi phuang an: 
Xe có bin s màu trng den (s cu& chn) ducic hott dng theo ngày chn, xe có 
bin s màu xanh trng (s cui lé) duçic hot dng theo ngày lé. 

- Các hành vi vi phm cüa xe din và nguñ diu khin bj xr 1 theo ding quy 
djnh cfia pháp 1ut. 

2. ye tn ti, hn ch hot dng näm 2022: 
- Mt s xe din dã cü, xung cap do thi gian hot dng qua lâu khOng darn 

báo an toàn và khOng dam bào mr quan; 
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- Các phuang tin xe diên drng, d sai quy djnh, lái xe không mc dông 
phçic, không deo the,... 

- TInh trng chèo kéo khách, nâng giá cuâc, bô rai khách, thông dng vôi các 
co s kinh doanh an chênh 1ch giá di vi các mt hang vn con xày ra. 

III. THçC TRNG XE DIN vA H TANG HItN NAY. 
1. Kêt qua rà soát hin trng xe din: 
- Hin nay, trén dja bàn thj xã Cira Lô tong có 558 xe din dang hott dng 

theo quy ch quân 1 hoat dng cña thj xA, cii th: (Nghi Thiy. 400 xe, Nghi Tan: 
32 xe, Thu Thzy. 54 xe, Nghi Thu. 27 xe, Nghi Hzto'ng. 42 xe, Nghi Hái. 01 xe, 
Doanh nghip Muv'ng Thanh: 02 Xe; So' ho 6 02 xe. 43 ho) theo ho so lu'u ti 
phông Quàn 1 do thj. Trong s 558 Xe, có 171 xe din có day dü các 1oi h so, 
giy t d däng k, dàng kim theo Thông tu s 86/2014/TT-BGTVT ngày 
3 1/12/2014 cüa Bô Giao thông vn tái Quy djnh v diu kin di vôi xe chô ngui 
4 bánh có gn dng Co và ngui diu khin tham gia giao thông trong phtm vi htn 
ch và Thông tu s 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 ct'ia Bô Cong an v vic quy 
djnh quy trInh cap, thu hi däng k, bin s phrnmg tin giao thông co gii dung 
b (duçc si:ra dOi, b sung theo Thông tu s 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 cüa 
B Cong an); Gôm các 1oi h so' sau: 

+ Bàn sao Phiu kim tra chat luçmg Xuat xu&ng (dO'i vó'i trzthng hQp Xe sOn 
xuO't, 1p rap trong nu'àc kiem tra luv hành ln ddu cta cOc Xe có dàng k lO'n ddu,). 

+ Giy chüng nhn cht 1uçmg an toàn k thut và bào v rnôi tru'ng xe may 
chuyên dung nh.p khu (di vó'i Xe nhp khu) do cijc däng kirn Vit Nam cp. 

+ Hóa don, chirng tü tài chInh (biên lai, phie'u thu) hoc giây to' mua bàn, 
cho, tang xe (quyé't djnh, hcip dng, van bOn thira ké') theo quy dnh ciia pháp 1ut; 

+ To' khai ngun gc xe (T& khai hOi quan) theo quy dnh. 
- So xc con 1i chü h dang luu gic hoc khOng có giy to' các 1oi nói trén. 
2. Hin tr.ng hi tng k5 thut, thrô'ng giao thông: 
2.1. V m1ng hrói thro'ng giao thông. 
- Trên dja bàn thj Xa khu virc ni thj Co 32 tuyn duo'ng, trung bInh rnt 

duO'ng rng tr 7-l5m, tng chiu dài các tuyn 56,48km. Trong do tuyn di.thng 
giao thông barn bo' bin ni tiir cu Cira Hi, khu m thrc Nghi Hãi dn chc bn cá, 
dim dn du ljch Nghi Thñy, chçy truyn thng Nghi Tan vâi chiu dài 12,1km. 
Dng thO'i sau khi giài tOa các ky & phIa DOng duo'ng BInh Minh, các nhà hang am 
thirc tp trung phát trin v phIa Tây duo'ng BInh Minh, nên vic hot dng d& vO 
cac xe din duçc dam bào an toàn giao thông. 

2.2. V hin tr.ng bãi xe cho xe din 4 bánh. 
Sir diing rnt s bãi d xe phIa dông duO'ng Binh Minh và trên via he, mt s 

tuyn duo'ng ngang, duo'ng d9c phIa Tây duo'ng BInh Minh d cho e din drng, d 
don trá khách; nhu (ti phuo'ng Thu Thüy 04 bài (01; 03; 05; 07); Nghi Thu 02 bâi 
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(08; 10); Nghi Huang 04 bãi (12; 13; PhIa Bc; phIa Nam Quáng truè'ng) và trên 
via he các tuyn dung: Dung d9c 2; dung d9c 3; duông 4; 5; 6; Sào Nam). 

IV. PHIfO'NG AN QUAN L HOT BONG NAM 2023 VA CAC NAM 
TIEP THEO. 

1. So hrçrng Xe: 

- Vri h tang hin có d,r kin b tn ti da duqc phép hot dng 300 xe/ngày 
(s xe giám tr 558 xe xung con 300 xe). 

- Xe hott &5ng phài dü diêu kin däng k, däng kim theo quy dnh. 
2. Thôi gian: 
- Thai gian hot dng: Tü 05h00' dn 24h00' hang ngày. 
- Thai gian drng don, trã khách 03 phiiitlhrçit. 
3. Tuyên dtrong thrqc phép hoyt dng. 
- Dung BInh Mirth dotn tr Câng Cira Lô dn ngã tu giao vi dumg Phim 

Nguyen Du; 
- Dung tinh 1 535 dotn ti.'r duO'ng Nguyn Xi di phung Nghi Tan; 
- Các tuyn du?ng vào chq bn cá, khu vçrc dim dn du ljch phumg Nghi 

Thu; 

- Dithng Phim Nguyn Du do?n tü dung BInh Minh dn chçi Dông Trang; 
- DuO'ng yen Song Lam (Quc L 46C) doan ni tr dumg BInh Minh den 

vông xuyn CAu Cira Hi (cm di len cu Cira Hi); 
- Du?mg Nguyn Sinh Cung; DiRng Sào Nam; 
- Tat ca các triic dung ni thj thuc khu vrc tir durng Nguyn Xi dn 

du&ng Phim Nguyn Du, kp giüa dumg BInh Minh dn duirng Nguyn Hue. 

4. Bi vói phurong tin. 
- S xe din 4 bánh trên da bàn có dy dñ giy tr nhu (Phie'u kié'm tra chat 

lzng xua't xzthng, Giá'y chi'rng nhgn chá't lu'ctng an toàn k9 thuçt và báo v mó! 
tru'àng xe may chuyên dung nhçip kMu do cyc dáng kiém Viêt Nam cá'p, Hóa dan, 
chthig tir tài chInh hoc giâ'y to' mua ban, cho, tiring xe và To' khai ngun gó'c xe 
theo quy djnh), thI phãi däng k, dang kim và duçic UBND thj xã cp phép hot 
dng chi khách trong phm vi hn ch (theo Thông tu s 86/2014/TT-BGTVT 
ngày 3 1/12/2014 cüa B Giao thông vn tâi và Thông tu so 58/2020/TT-BCA ngày 
16/6/2020 cüa Bô Cong an v vic quy djnh quy tnInh cap, thu hM dáng k, bin s 
phuong tin giao thông co giOi duirng b, (duçic sira dM, b sung theo Thông tu' so 
1 5/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 cüa B Cong an)), dt yêu câu thI mi duçic hot 
dng. 

- Theo phuong an nay thI tnong s 558 xe hin có 171 xe dü diu kin dang 
k, däng kim. Do s luqng phñ hçip cho hot dng là 300 Xe, do dO trong s xe 
khOng dü diu kin dang k, däng kim thI t chirc bôc thãm và duçc phép mua xe 
mcii d clang k, däng kim (nu chü h có nhu cu), s xe tng cong không vuçlt 
qua 300 xe (các h trithc day có 02 xe chi duçic bc thäm 01 thn, tnumg hc'p chü xe 
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dã duçic däng k, däng kim trong s xe dü diu kin hin có ri, thI không duc 
bc them ncra). 

- S xe diên sau khi dang k, dàng kim dat  phái dam bão các quy djnh theo 
quy ch cüa UBND thj xã mi dugc dip phép boat  dng. 

- Sau khi xe có dy dü h sci, giy t së duçc Cong an thj xa Cüa Lô däng 
k, dip bin s 37HC (hin ch) hoat  dng trong phim vi han  ch theo quy djnh. 
Dng thi phái du'çic Trung tam dáng kim xe co gii Ngh An kim tra an toàn k 
thut và bâo v môi trithng dü diu kin di vi xe ô to din 4 bánh tham gia giao 
thông trong phm vi hn ch d duçic dip Giy chtrng nhn lu'u hành và tern lu'u 
hành kim djnh và phãi có bão him trách nhim dan sr cüa chü xe co gii theo 
quy dnh tti Ngh djnh s 03/2021/ND-CP ngày 15/01/2021 cüa ChInh phü quy 
djnh v bão him trách nhim dan sir cüa chü xe Co gii. 

- Phãi duoc gn dng h tInh cithc có kçp chI do co quan có thâm quyên lap dat. 
- Các phi.rong tin sau khi dang k, däng kim sê duqc UBND thj xã Cira Lô 

dip phép boat dng ch& khách du ljch trong phm vi han  ch cho các phuong tiçfl 
mth dugc phép hoat dng. 

- Niêm yt ni quy, giá cithc, s din thoai diiông day nóng cüa thj xä trCn 
thành Xe. 

5. Quy djnh di vói ngtrô'i diu khiên phuo'ng tin: 
- Phài có giy phép lái xe co giói hang B2 tth len; có giây CCCD, có h khâu 

thi.thng trü hoc dang k tam  tr1i trên dja bàn thj xã Cira Lô; có dao  düc, nhân than, 
sirc khôe tht; không thuc di tuçmg dang trong thyi gian thi hành an, không nghin 
ma tüy. 

- Co giy phép hoat dng ch khách du ljch do UBND thj xà dip. 
- Co bàn cam kt boat dng theo mu quy djnh cüa Th xã, duqc UBND 

phung xác nhn. 
- Phâi deo the ten và mc dng phiic theo quy djnh. 
- Dmg, d, don, trá khách dung noi quy dnh và tai  các vi trj dugc UBND thj 

xã cho phép dung, d tren các tuyn duèng và tai  các bâi d xe cüa thj xã. 
- Là môt huâng dn viên du ljch, có thai d 1rng x1r van minh, ljch sir, (Co 

chirng chi tp hun do UBND thj xà dip). 
- Thông báo cách tInh cuc vn chuyên theo dng h hoc thOa thu.n rO rang 

giá, tuyn ththng, cir ly, s luçit di 'a  vói khách. 
- Chô khách dung s ngui quy djnh theo s gh cña Xe. 
- Chty dàng tc d quy djnh: Tc d ti da cho phép 30KmIh. 
- Chay lan dithng co giói ben phài, trong cüng theo chiu di cüa mInh (lan 

du tiên tInh tir via he ra), không duqc chay ra lan ngoãi sat giãi phän each duOTig. 
- Chp hành sir kim soát cüa các 1irc luçmg chuc näng lien quan. 
6. V hi tang giao thông. 
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- Tp trung chinh trang các hing miic h tng k thut (nhu di.thng giao 
thông, via he, muong thoát rnró'c, din chiu sang, din trang trI, cay xanh,..), darn 
báo dng b, m quan do thj. 

- Quy hoch sir diing mt s bãi d xe phIa dông di.thng BInh Minh; trên via 
he mt s tuyn duô'ng phIa tây ththng BInh Minh và mt so bãi xe khác, dé các xe 
din 4 bánh di'rng, d và ké vch các v trI don, trá khách trên các tuyn di.thng. 

7. Nghiêm cam di vó'i các xe din: 
- Không duçic câi tto, coi nâi, tang them s gh, thay di màu son, hInh dáng Xe, 

không dugc che bt, ri do xung quanh Xe. 
- Không dugc thông dng vOi các chü nhá hang d nâng giá an hoa hông, 

chênh 1ch giá. 
- KhOng dmc ung ruçiu bia hoc dung cht kIch thIch, ma t11y khi lái xc. 
- Không duçc m am thanh n âo qua quy djnh (cii th: ti.r 06h den 2 lh 

không mi qua am 1inng 55dBA, tr 21h den 06h không m qua am 1ung 45dBA; 
duqc quy djnh tti thông tu 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010). 

- Không duçc chy vâo các tuyn duOng cm Va sai lan duO'ng. 
- KhOng duçc tranh dánh, ép giá, chèo kéo khách gay mt an ninh trt tir. 
IV. XU LY VI PH1LM 
1. Can cfr d xfr 1 vi phim. 
- Nghj djnh s 100/2019/ND-CP ngày 30/12/20 19 cüa ChInh phü quy djnh 

xir pht vi phm hânh chInh trong lTnh virc giao thông duO'ng b, du?iing sit. 
- Nghj djnh s 123/2021/ND-CP ngày 28/12/202 1 cña ChInh phü ye sfra dôi, 

b sung mt s diu cüa các Ngh djnh quy dnh xu pht vi phtm hânh chInh trong 
linh virc hang hái; giao thông duO'ng b, distmg sit; hang không dan dçing. 

- Nghj djnh s 45/2019/ND-CP ngày 25/5/2019 cüa ChInh phü quy djnh ye 
xu phtt vi phm hành chInh trong linh virc du ljch. 

- Ngh dnh so 46/2019/ND-CP ngày 27/5/20 19 cüa ChInh phü quy djnh ye 
x'r phtt vi phtm hânh chInh trong linh virc th thao. 

- Nghj djnh s 38/2021/ND-CP ngày 29/3/202 1 cüa ChInh phñ quy djnh ye 
xtr pht vi phtm hánh chInh trong linh virc van hOa và quâng cáo. 

- Nghj dnh so 1 17/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 cüa ChInh phü quy djnh ye 
xr pht vi pham hành chInh trong linh vrc quán 1 giá, phi, 1 phi, boa don. 

- Nghj djnh s 144/2021/ND-CP ngày 31/12/2021 cüa ChInh phü quy djnh 
v xir phtt vi phm hành chinh trong linh v1rc an ninh, trt tir, an toán xã hi; phông 
chng t ntn xã hi, phông cháy vá chcra cháy; phông chng bo 1irc gia dInh. 

- Các van ban quy phm phap 1ut khác có lien quan. 
2. Các di ttrçrng sau khi dã xtr 1 vi phm, yêu câu phãi có mt ti 

UBND thj xã, dê k cam kt không tái vi phim; nu tái vi phim së thu hôi giy 
phép hot dng. 
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V. TO CH1YC THIIC HIEN 
1. Phông Quãn 1 do th!: 
- Là don vi quàn 1 nba nurc v hot dng xe diên 4 bánh trên dja bàn, dnh kS' 

theo dOi, tng hçip báo cáo kjp thñ các din bin xày ra trong qua trInh thirc hin; 
- Tham mu'u UBND thj xä cp giy phép hott dng cho xe din 4 bánh ch& 

khách du lich trén dia bàn di vth các phuo'ng tin dã dixçyc dang k, däng kirn; 
- Chü trI phi hqp vth Cong an thi xã, UBND các phumg, Di quán 1 trt tr 

do thj, Ban Quãn 1 do th rà soát b trI các vi tn drng, d di vth xe din và cm các 
bin hiu giao thông trên dja bàn; 

- Tham mtxu t chüc h9p dánh giá hot dng cüa xe din 4 bánh và tong hçp 
các ni dung báo cáo gCri UBND tinh, Si giao thông vn tái và UBND thj xã; 

- Phi hop, khau ni vii các Trung tam kim djnh phu'ang tin dê to chrc 
kim djnh các xe din dam báo dting quy dnh; 

- Chñ trI, phM hop vâi các phu?ng d thành 1p hip hi xe din 4 bánh trén 
dja bàn. 

2. Phông Tài chInh - Ké ho,ch. 
- Thm dnh khung giá cuó'c vn chuyn và tham mu'u cho UBND thj xa ban 

hành khung mire giá djch v dM vth hot dng xe din 4 bánh d cOng khai, niêrn 
yk hot dng; 

- Chi dto các phuing thirc hin vic niêm yt giá các dii 1, cira hang ban 
hài san trên dia bàn; 

- Chñ tn tham muu UBND thj xA thành 1p t lien ngành v kim tra giá, can 
dong, niêm yt giá và thirc hin thu phi theo quy dnh. 

3. Phông van hoá và thông tin và Trung tam VHTT và truyn thông. 
T chirc tuyên truyn trên h thng ba phát thanh th xã, phu0ng, các trtng 

mng xã hi v phuong an quán l hoit dng xe din 4 bánh ch khách du ljch trén 
dja bàn. 

4. Cong an thj xã. 
- Ban hành các vAn bàn huâng dn ci the ye các boti giây t, thai gian, da 

dim,... d các h dan bit th1rc hin vic dAng k xe din theo dung quy djnh; 
- Thirc hin dAng k cp biên s han  ch và 1p dt dng h tInh cithc di vO'i 

nhQTlg xe din 4 banE dA ducc dAng k và kim djnh; 
- Chu trách nhim trong vic tutn tra, kim soát, phát hin và xii 1 các vi 

pham trong viêc chtp hành các quy dnh cüa phiicmg an quán 1 hot dng xe din 
4 bánh trén dja bàn th xA; 

- Chir trI xii l các lôi vi phtm v trt tir ATGT theo ding quy djnh; 
- Chir trI phi hop vOi các phông, ban, don vj lien quan th chic tp hun, bM 

duOg kin thirc v pháp 1ut cho ngui diu khin phuong tin xe din 4 bánh 
dugc phép boat  dng trên dia bàn thj xA, trách nhim cia ngui diu khin xe din 
4 bánh trong vic tuyên truyn quâng bá du ljch; 
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- Chi dao  b phn trrc ban khi có din thoai cüa du khách phán ánh lien quan 
dn hott dng xe din 4 bánh, phái thông báo cho dng chI Di truô'ng di CSGT 
d kjp thi xr 1; 

- Tng hop báo cáo tInh hInh kim tra, x1 1 vi phm hành chInh di vi hot 
dông xe diên 4 bánh v UBND thj xã (theo djnh k hang tháng, qu2, nam); 

- Theo döi, xir 1 nghiêm các tru?mg hop tçr dic s kihung, thay xe không 
ding quy djnh. 

5. Ban quãn 1 do thj. 
- Phi hop vth phông Quãn 1 do thj xác djnh, ké vtch phân khu các vj trI 

cho phép drng, d cüa xe din 4 bánh; 
- San ké vch phân 1ung dành cho xe din 4 bánh hot dng trên các tric 

dutmg ni th; 
- Rà soát, 1tp dt các bin báo giao thông, các quy djnh v an toàn giao thông 

trên các triic du?ng xe din 4 bánh duçc phép hot dng. 
6. UBND các phmrng. 
- To chüc bôc thàm các tru?mg hop xe din không dü diu kin dang k2, 

däng kim d mua xe md theo chi tiêu cüa thj xã, sau khi dã dãng k, däng kim s 
xe dü diu kiên; 

- Yêu cu nba hang, khách stn, các dim buôn ban lé d9c các tuyn duèng, chci 
bn cá, di 1 k cam kt v thrc hin nghiêm tüc quàn 1 giá ca (niêm yt giá cong 
khai, can dñ, không thông dng vi xe din d huO'ng hoa hông, chênh lch giá); 

- Phi hop vi 1irc lugng Cong an thj xA thuing xuyên tun tra và xi.r 1 
nghiêm các vi phm xe din 4 bánh dung, d các tuyn dixO'ng cm trên dja bàn; 

- Chü trI x1r 1, quãn 1 vic cp the và &ing phic cho các lái xe din theo 
diing mu cüa thj xã quy dnh; 

- Chi do các hrc 1uçing trirc tip x1r 1,2 các 1i vi phm khi có phãn ánh cüa 
du khách qua diRmg day nóng cüa thj xã. 

- Xác nhn bàn cam k& hoit dng cüa các chü xe din duçic phép hot dng; 
- Báo cáo dnh k' hang tháng, qu (hoc dt xut) tInh hInh hot dng theo 

chüc näng, nhim vii duqc phân cong v UBND thj xä d tng hop và xir 1; 
- T chirc tuyn truyn dn ngui dan các quy djnh cüa thj xã ye phuang an 

quãn 1 hott dng xe din 4 bánh và không d phát sinh mó'i v xe din 4 bánh trén 
diabàn; 

- Riêng UBNID phu6ng Nghi Thüy phái có k hoch triên khai các lirc luçing 
d phát hin các vi phtm di vói các xe din trén da bàn phung nhu: Nâng giá 
các mt hang d 1y hoa hng, chenh 1ch kjp then báo cáo UBND thj xã d xir 

7. Chi cI1c Thuê. 
- Tham mu'u ban hành các 1oü thu, phi di vri hoit dng xe din 4 bánh 

chen khách du ljch trên dja; 
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- Thu thug và xác nhn vic np thu theo diing quy djnh cüa các chñ xe din 
trên dia bàn theo danh sách do UBND thj xã phê duyt. 

8. Di quãn 1 trt tur do thj. 
PhM hçp vyi Cong an thj xã, UBND các phiRng kim tra, nhc nhci, xu 

các tnrmg hçip xe din vi phm drng, d trái quy djnh; chèo kéo khách. 
9. Be nghj U ban mt trn t quc, các doàn the chInh trl xã hii. 
- T chrc tuyên truyn doàn viên, hi viên, nhân dan v các quy dnh cüa 

phuang an quàn 1 hott dng xe din 4 bánh ch khách du ljch trên dja bàn; 
- Giám sat vic thyc hin phrnmg an cüa các phông ban, ngành, các dja phuong 

d kip thai kin nghj d xut các giâi pháp thrc hin phuang an có hiu qua. 
10. Các chü xe diên 4 bánh trên da  bàn. 
- K cam kt chp hành dy dü ni dung trong phuong an quàn 1,2 hott dng 

xe diên 4 bánh do UBND thi xà ban hành; 
- Chu trách nhim trurc pháp 1ut v các sai phm do mInh gay ra, chu 

trách nhiêm v vt cht, hu qua dan sir nu có tranh chip hoc vi phtm pháp 1ut 
dan sir cüa ngi..thi diu khin phuong tin thuc mInh quán 1. 

Trên day là phuong an quàn 1 hot dng xe din 4 bánh nãrn 2023 ciia-
UBND thi xä Cira Lô./. 

No'i nlzân: 

- TT thj üy; TT HDND thj xã (b/c); 

- CT, các PCT UBND thi xä; 

- Các phàng, ban, nghành thj xã; 

- UBND các phu'ng; 

- Luu: VT,D 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Doãn Tiên Dflng 
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