ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2394 /QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 18 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 21/3/2019
của UBND tỉnh Lào Cai về Đề án thí điểm xe 04 bánh có gắn động cơ
(sử dụng xăng sinh học) tại thị xã Sa Pa của Công ty Cổ phần đầu tư
du lịch Vận tải Xanh - CN Lào Cai
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở người 4 bánh có gắn
động cơ hoạt động trong phạm vi hạn chế;
Căn cứ Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh
Lào Cai ban hành quy định phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động và quản lý
hoạt động thí điểm xe chở người bốn bánh có gắn động cơ điện hoặc xăng trong
phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tại Tờ trình
số 359/TTr-SGTVTXD ngày 11/10/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh giảm số lượng xe 4 bánh có gắn động cơ (sử
dụng xăng sinh học) đối với Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Vận tải xanh - CN
Lào Cai như sau:
1. Nội dung đã phê duyệt (tại điểm b, khoản 4, Điều 1 Quyết định số
659/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh Lào Cai):
“- Về số lượng phương tiện tham gia: Trong năm 2019 không quá 20 xe
tham gia hoạt động; năm 2020 trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2019,
nếu hiệu quả sẽ tiếp tục duy trì hoạt động với số lượng không quá 30 xe tham
gia hoạt động.”
2. Nội dung điều chỉnh:
- Về số lượng phương tiện tham gia: Tiếp tục duy trì với số lượng không
quá 24 xe tham gia hoạt động.
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Số lượng phương tiện giảm (06 xe), không cấp bổ sung cho bất kỳ đơn vị
xe điện (xăng) nào hoạt động thí điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Giao
thông vận tải - Xây dựng, Công an tỉnh, Tài chính, Du lịch, Chủ tịch UBND thị
xã Sa Pa, Trưởng Công an thị xã Sa Pa, các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn
tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Công ty Cổ phần đầu tư du
lịch Vận tải Xanh - CN Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ Giao thông vận tải;

- TT: Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh;
- PCVP2;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, QLĐT3.
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