
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số:      

V/v quản lý hoạt động xe cơ giới ba 

bánh trên địa bàn huyện  

Ngọc Hồi, ngày        tháng        năm  

 
 

 

 
Kính gửi:   

- Công an huyện;  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 1084/UBND-HTKT ngày 21/4/2017 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc quản lý hoạt động xe cơ giới ba bánh trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum,  

UBND huyện yêu cầu Công an huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quản lý hoạt động xe thô sơ, xe gắn máy; xe mô tô hai, ba bánh 

và các loại xe tương tự (đã đăng ký và đang lưu hành) để vận chuyển hàng hóa và 

hành khách theo quy định tại Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 

11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Về phạm vi hoạt động: Cấm lưu hành xe cơ giới ba bánh (kể cả xe cơ 

giới ba bánh nhập khẩu) trong nội thị và các quốc lộ (trừ xe xích lô phục vụ du 

lịch, xe thu gom rác thải phục vụ vệ sinh môi trường, xe làm phương tiện đi lại 

của thương binh, người tàn tật) theo quy định tại Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP 

ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Lưu: VT, TH . 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Văn Hữu 
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