
ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN 
__________ 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

Số:           /UBND-KTTH  Ninh Thuận, ngày       tháng 4 năm 2022 

V/v tăng cường công tác quản lý 

lưu thông đối với xe công 

nông, xe cơ giới sản xuất, lắp 

ráp trái quy định và xe cơ giới 

ba bánh, xe máy kéo nhỏ phục 

vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, 

xe thô sơ ba, bốn bánh  

 

  

   Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh. 
 

 

Ngày 19/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

55/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý lưu thông đối với xe công nông, xe cơ 

giới sản xuất, lắp ráp trái quy định và xe cơ giới ba bánh, xe máy kéo nhỏ phục 

vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, xe thô sơ ba, bốn bánh lưu thông trên địa bàn tỉnh. 

Hiện nay, tình trạng người dân sử dụng các loại xe máy cày kéo rơ - moóc 

không đăng ký, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

để vận chuyển nông sản, vật liệu xây dựng, hàng hóa cồng kềnh chạy trên các 

tuyến đường trong tỉnh, tuyến Quốc lộ còn diễn ra khá phổ biến, nguy cơ tiềm ẩn 

tai nạn giao thông là rất cao; cụ thể vụ tai nan giao thông xảy ra vào lúc 19 giờ 30 

phút ngày 22/3/2022 trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Ninh Phước liên quan 

đến xe máy kéo không gắn biển số (chở máy cắt lúa) làm 01 người chết tại chỗ.  

Nhằm xử lý dứt điểm tình trạng trên, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh phối hợp 

với lực lượng Công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, 

xử lý vi phạm trên các tuyến đường tỉnh, tuyến Quốc lộ, phát hiện và xử lý kịp 

thời các loại xe máy cày kéo rơ - moóc không đăng ký, không đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ để 

vận chuyển vật liệu xây dựng, nông, lâm sản gây mất an toàn giao thông. Đồng 

thời, thông qua công tác xử lý vi phạm để tuyên truyền cho người dân biết, hiểu 

rõ và chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi sử dụng 

các phương tiện này. 



2 

 

2. Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra giao thông tăng cường 

tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại các điểm dừng, 

đỗ xe, lấn chiếm lòng lề đường trên các tuyến đường bộ thuộc phạm vi quản lý; 

các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

3. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng Công an 

địa phương phối hợp với Công an các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định về điều kiện tham gia 

giao thông đối với các loại phương tiện này; tổ chức kiểm tra, rà soát và thống kê 

cụ thể từng hộ dân có phương tiện không đăng ký đăng kiểm và cấp biển số theo 

quy định, các phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; 

yêu cầu các chủ phương tiện ký cam kết hạn chế lưu thông trên các tuyến đường 

công cộng, tuyến đường hạn chế thời gian và tuyến đường cấm hoạt động đối với 

xe thô sơ ba, bốn bánh (trừ xe thô sơ ba, bốn bánh của người khuyết tật), xe cơ 

giới ba bánh, xe máy kéo nhỏ phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp đã được cấp 

đăng ký và gắn biển số theo quy định; đồng thời, kiên quyết xử lý và cấm lưu 

thông tuyệt đối đối với xe công nông, xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trái quy định, 

xe cơ giới ba bánh không có đăng ký và cấp biển số theo quy định và xe cơ giới 

hai bánh kéo theo thùng để chở người và hàng hóa được quy định tại Điều 4 và 

Điều 5 Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

Chỉ đạo Đài truyền thanh địa phương tăng cường công tác tuyên truyền 

trên hệ thống phát thanh xã, phường, thị trấn để người dân biết, hiểu rõ và chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông đối với các phương 

tiện này. 

4. Giao Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh chủ động nắm bắt thông 

tin các vụ tai nạn giao thông liên quan đến các phương tiện này, kịp thời báo cáo, 

tham mưu Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo, xử lý kịp thời./.  

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh; 

- VPUB: LĐ, BTCDNC; 

- Lưu: VT, KTTH. Nam. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Phan Tấn Cảnh 
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