
CÔNG BÁO/Số 14/Ngày 28 - 9 - 2016 95

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 
02/3/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Quy định điều kiện và phạm vi 
hoạt động vận chuyển của xe thô sơ, xe gắn máy hai bánh, xe mô tô hai 

bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự tại tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23/6/2009 của Bộ Giao thông 
vận tải hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô 
ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 46/2014/TT-BGTVT ngày 06/10/2014 của Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 
23/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn 
máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển 
hành khách, hàng hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 165/TTr-
SGTVT ngày 09/8/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND 
ngày 02/3/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định điều kiện và phạm vi 
hoạt động vận chuyển của xe thô sơ, xe gắn máy hai bánh, xe mô tô hai bánh, xe 
mô tô ba bánh và các loại xe tương tự tại tỉnh Lào Cai, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 như sau:
“4. Xe thô sơ, xe trâu, bò, ngựa kéo do nhân dân tự sản xuất theo truyền 

thống dân gian: Không được xếp hàng hóa vượt phía trước và phía sau quá 1/3 
chiều dài thân xe; không được vượt quá 0,4 mét về mỗi bên bánh xe, không vượt 
phía trước và phía sau xe quá 1,0 mét”.
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2. Bổ sung điểm c vào khoản 5 Điều 1 như sau:
“c) Phương tiện không được xếp hàng hóa, hành lý vượt quá bề rộng giá đèo 

hàng về mỗi bên là 0,3 mét và vượt quá về phía sau giá đèo hàng là 0,5 mét theo 
thiết kế của nhà sản xuất; chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy là 
2,0 mét”.

3. Bổ sung khoản 5 vào Điều 3 như sau:
“5. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan và chỉ đạo các lực lượng thành viên tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm 
các quy định về giới hạn kích thước, tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động đối với các 
loại phương tiện xe thô sơ hoạt động tại các cửa khẩu trong phạm vi được giao 
quản lý”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông 

vận tải; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.
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