
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH NINH BINH Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S: 9  /2022/QD-UBND Ninh BInh, ngày /qthang 11 nám 2022 

QUYET D!NH 
Phân công, phãn cp thijc hin vic dàng k phiro'ng tin 

và quãn 1 phtro'ng tin dirçvc mien dáng k phyc vy vui cho'i, 
giãi trI duIvi ntrcrc trên dja bàn tInh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH B!NH 

Can thLuç2t Td chz'c chInh quyn djaphu'ong ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can ci Lugt tha ddi, bá sung mç5t so' diêu cia Lut To' chj'c chInh phz 
và Lugt To' chic chInh quyn djaphtwng näm 2019, 

Can c&Lugt Giao thông du'àng thüy ni dja ngày 15 tháng 6 nám 2004, 
Lugt tha ddi, bo' sung mt so' diê'u cia Lut Giao thông du'&ng thüy nQi dia 
ngày 17 tháng 6 nám 2014; 

Can th Lugt Du ljch ngày 19 tháng 6 näm 2017, 

Can ci' Nghj dfnh so' 48/2019/ND-CP ngày 05 tháng 6 nám 2019 cza 
ChInh phi quy djnh v quán lj hogt d5ng cia phwoiig tiçn phyc vy, vui cho'i 
giái trI dzthi nwâc, 

Can cz' Thông tu'só 07/2020/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 10 nám 2020 
cia B5 trzthng B5 Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh ye' ni dung tp huá'n 
cho ngu'O'i láiphwo'ng tin và ni dung hzthng ddn k9 náng an toàn cho ngzthi 
tham gia hogt dng vui cho'i, giái trI du'ó'i nzthc; 

Theo d nghj cith SO' Giao thông Vgn tOi tgi TO' trInh so' 11 1/TTr-SGTVT 

ngày 23 tháng 9 nám 2022. 

QUYET DNH: 

Diêu 1. Phân công, phân cp thy'c hin vic clang k phu'o'ng tin và 
quãn 1 phtro'ng tin thrçrc min clang k phyc vy vui choi, giãi trI dtró'i 
ntr&c trên dja bàn tinh Ninh BInh, nhtr sau: 

1. S Giao thông Vn tái thrc hin clang k di vOi: 

a) Phuang tin không có dng co' tr9ng tái toàn phn trén 15 tan; 

b) Phucing tin có dng c tng cong sut may chInh trên 15 src ngca. 
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2. Uy ban nhân dan các huyn, thành ph (sau day gi là UBND c.p 
huyn) thirc hin clang k dôi vi phuang tin có dng co tong cong suit may 
chInh tir 05 strc ngra dn 15 sue nga. 

3. Uy ban nhân dan các xã, phis&ng, thj trn (sau day gçi là Uy ban nhân 
dan cp xã) 

a) Thirc hin clang k3 di vói phuong tin không có dng cci trçng tài 
toàn phAn tir 1 thn dn 15 thn; phucmg tin có dng co cong sut may chInh 
dithi 5 sue nglra hotc có sue châ dithi 05 ngi.thi. 

b) T chüc quãn l phucing tin vui choi giãi trI duói nithc duqc min 
clang k) bao gm: Phuang tin thô sci có trçng tãi toàn phn dithi 01 tifl hotc 
sue ch& duói 05 ngi.thi hoc be khi tham gia hoat dng vui choi, giãi trI dithi 
nithc phái dam bào dü diu kin an toàn theo quy djnh. 

Diêu 2. Trách nhim cüa các co' quan, don vj dáng k phiro'ng tin và 

quãn 1 phirong tin dirçrc mien clang k phiic vii vui choi, giãi trI diro'i 

niro'C 

1. Trách nhim cüa S& Giao thông Vn tâi 

a) T chüc thrc hin vie clang k, quail l phucing tin phe vi vui cho'i, 
giái trI dui nithc theo quy dnh ctugc phân công, phân e.p tai  khoãn 1 Diu 1 

Quyt djnh nay và quy djnh tai  Nghj djnh s 48/2019/ND-CP ngày 05/6/2019 

cüa ChInh phü. 

b) Tham mu'u cho UBNID tinh v vic thôa thun vi chñ cl.0 tu v dja 
dim, quy mô, bin pháp bào dam an ninh, an toàn, c1ru h, cüu n.n và ngän 
ngüa ô nhim môi truè'ng trithe khi chü d.0 tu thirc hin dir an du tu xây drng 
khu vui chci giãi trI dithi nuie theo quy djnh cña pháp lu.t v du tu, xây dimg. 

c) Phi hçp vi chInh quyn dja phixcmg và c quan có lien quan dn boat 
dng vui chai giái tn duOi nuóc trên dja bàn trong vic trao di, cung cp thông 
tin; kim tra, hithng dn nghip vii clang k phucmg tin và quàn 1 hoat dng 
vui ehcii, giài trI duói rnthc theo quy cljnh. 

d) Djnh ki hoie dt xut báo cáo UBND tinh kt qua thirc hin cong tác 
clang k phuo'ng tin và quân l phuong tin dugc min clang k phiie vçi vui 
chcii, giái tn dithi nuOc trên dja bàn tinh theo quy djnh. 

2. Trách nhim cüa Uy ban nhân dan dtp huyn 

a) T chüe thre hin vic clang k, quàn l phuong tin ph%le vli vui chcyi, 
giài trI duâi nuóe theo quy djnh duçie phân công, phân ep tai khoãn 2 Diu 1 

Quyêt dnh nay và quy djnh tai  Nghj djnh 4 8/20 19/ND-CP ngày 05/6/2019 eüa 

Chinh phü. 
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b) Thirc hin chüc nàng quân 1 trên phm vi dja bàn huyn 1éi vói các 
hot dng vui chth, giãi trI duâi rnthc theo quy djnh. 

c) Báo cáo S& Giao thông vn tãi (tru&c ngày 25 hang tháng) kt qua thirc 
hin cong tác diàng k phi.rcmg tin và quãn 1 phuang tin phiic vi vui chcri, 
giãi trI du&i nuác trên dja bàn theo quy djnh. 

3. Trách nhiêm cüa Uy ban nhân dan cp xã 

a) T chüc thrc hin vic däng k, quãn 1 phuang tin phiic vi vui chth, 
giãi trI diiOi nuOc theo quy djnh ducyc phân cOng, phân cp tii khoãn 3 Diu 1 
Quyt djnh nay và quy djnh t.i Nghj djnh s 48/201 9/ND-CP ngày 05/6/2019 
cüa ChInh phil 

b) Báo cáo S Giao thông vn tãi (trisrc ngày 25 hang thang) kt qua 
thirc hin cong tác dang k phuo'ng tin và quán 1 phuong tin dugc min dang 
k phitc vi vui chcii, giãi trI duâi nithc trên dja bàn theo quy djnh. 

Diu 3. Hiu hrc thi hành 

Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày 15 tháng 11 näm 2022. 

Diu 4. To chu'c thirc hin 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Thu tnthng các s, ban, ngành, 
doàn th, các dcin vj a tinh; ChÜ tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành ph; 
Chü tjch Uy ban nhân dan các xã, phuang, thj trn và các t chüc, cá nhân Co 
lien quan chju trách thim thi hành Quy& djth nay./ 

Noi nhân: 
- Nh's Diêu 4; 
- Bô Giao thông Vn tài; 
- B Van hoá, The thao và Du ljch; 
- Th's&ng trirc Tinh Oy; 
- Thu'ông trirc HDND tinh; 
- ChO tjch, các PCT UBND tinh; 
- Cic Kiêm tra VBQPPL - Bô Tu pháp; 
- Dài PTTH, Báo Ninh BInh; 
- Cong TTDT tinh; 
- Lixu: VT, VP4. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

Nguyen Cao So'n 
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