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

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian 

hoạt động đối với xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng 

phục vụ chở khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm và huyện Ninh Hải thuộc tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
____________________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 28/11/2008; 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

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 bốn bánh có gắn 

động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế; 

Căn cứ Công văn số 518/TTg-CN ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở 

khách  tham quan, du lịch trong phạm vi hạn chế; 

Căn cứ Công văn số 4557/BGTVT-VT ngày 03/5/2018 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở 

khách trên địa bàn một số tỉnh, thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm sử dụng xe bốn bánh chạy bằng năng 

lượng điện hoặc động cơ xăng phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu 

vực hạn chế trên địa bàn tỉnh”; 

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe bốn bánh 

chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng phục vụ chở khách tham quan, du 

lịch trên địa bàn trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và huyện Ninh 

Hải thuộc tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH Phát Hoàng Long; 

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân tỉnh về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt 

động đối với xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng phục vụ 

chở khách tham quan, du lịch trên địa bàn trên địa bàn thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm và huyện Ninh Hải thuộc tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết 

định số 64/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-86-2014-nd-cp-kinh-doanh-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-248987.aspx
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Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số           

3361/TTr- SGTVT ngày 30/12/2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy định phạm vi, tuyến đường và 

thời gian hoạt động đối với xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ 

xăng phục vụ chở khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm và huyện Ninh Hải thuộc tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết 

định số 64/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận 

như sau: 

1. Điều chỉnh, bổ sung Điểm c, Khoản 1, Điều 4, cụ thể như sau: 

“c) Tuyến đường có mặt đường bảo đảm Xe hoạt động an toàn, không gây ùn 

tắt giao thông, đường có độ dốc dọc không quá 15%”. 

2. Điều chỉnh, bổ sung tại Khoản 1, 2, 3 Điều 5, cụ thể như sau:  

a) Tên các tuyến đường: 

Điều chỉnh, bổ sung Tuyến số 1: Resort Phát Hoàng Long – Vườn nho Thái An 

– Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ. 

Điều chỉnh, bổ sung Tuyến số 4: Văn phòng Phát Hoàng Long- Khách sạn Sài 

Gòn Ninh Chữ - Văn phòng Phát Hoàng Long. 

b) Cự ly các tuyến đường: 

Tuyến số 1: 29 km; 

c) Hành trình các tuyến: 

Tuyến số 1: Resort Phát Hoàng Long – Đường tỉnh ĐT 702 -  Vườn nho Thái 

An – Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ và ngược lại; 

Tuyến số 4:  

- Hành trình đi: Văn phòng Đại diện Công Ty TNHH Phát Hoàng Long, Số 

06 Cao Bá Quát  đường Ngô Gia Tự  Đường Trần Nhân Tông (Khu K1)  

Đường Nguyễn Tri Phương (Chợ Đêm)  Vòng xoay quảng trường 16/4  

Đường 16/4  Vòng xoay Yên Ninh  Resort Sơn Long Thuận  Công viên 

biển Bình Sơn  Resort TTC Premium  Aniise villa  Khách sạn Sài Gòn Ninh 

Chữ. 

- Hành trình về: Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ  Aniise villa  Resort TTC 

Premium  Công viên biển Bình Sơn  Vòng xoay Yên Ninh  Đường 16/4  

đường Ngô Gia Tự  Số 06 đường Cao Bá Quát. 

3. Bổ sung điểm dừng đón, trả khách trên tuyến số 1 và tuyến số 4, cụ thể như 

sau: 

- Bổ sung điểm dừng Tuyến số 1: Cách cổng của KS Sài Gòn-Ninh Chữ về 

hướng Đông 10m. 
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- Bổ sung 02 điểm dừng Tuyến số 4:  

+ Điểm 01: đường Chế Lan Viên (cách ngã ba đường Trần Nhân Tông 30m); 

+ Điểm 02: đường Nguyễn Tri Phương (cách cổng Chợ Đêm - đường Trần 

Quang Diệu - hướng Đông Quảng trường 16/4 là 50m) 

(Phụ lục 1 các điểm dừng trên tuyến số 1 và tuyến số 4 ban hành kèm theo 

Quyết định này) 

3. Các nội dung khác giữ nguyên, không thay đổi thực hiện theo Quyết định 

số 64/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

390/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân tỉnh. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận 

tải, Xây dựng, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Công an tỉnh, 

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Công 

ty TNHH Phát Hoàng Long - Ninh Thuận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Bộ Giao thông vận tải; 

- Vụ pháp chế - Bộ GTVT; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Cổng TTĐT tỉnh;  

- VPUB; LĐ, BTCDNC, VXNV; 

- Lưu: VT, KTTH. Nam 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh  

 

 

 

 

 

 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-07T10:34:24+0700
	HÀ NỘI
	Phan Tấn Cảnh<tancanh@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-01-07T11:00:30+0700


		2022-01-07T11:01:05+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-01-07T11:01:49+0700




