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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33/2010/Qð-UBND

Vinh, ngày 24 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc bổ sung mục 1, ðiều 4, Chương II, Quyết ñịnh số 15/2010/Qð-UBND
ngày 01/02/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành quy ñịnh về tuyến
ñường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên
ñịa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính
phủ về một số giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;
Căn cứ QuyÕt ®Þnh sè 15/2010/Q§-UBND ngµy 01/02/2010 cña UBND tØnh
NghÖ An vÒ viÖc Ban hµnh quy ®Þnh vÒ tuyÕn ®−êng, thêi gian h¹n chÕ l−u th«ng
cña c¸c ph−¬ng tiÖn tham gia giao th«ng trªn ®Þa bµn thµnh phè Vinh, tØnh NghÖ An
Xét ñề nghị của UBND thành phố Vinh tại Văn bản số 982/UBND-QLðT
ngày 7/4/2010 về việc cấm xe tải lưu thông trên ñường Phan ðăng Lưu và văn bản
số 1233/UBND-QLðT về việc ñề nghị cấm xe tải lưu thông trên ñường Lê Hồng
Sơn,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bổ sung mục 1, ðiều 4, Chương II, Quyết ñịnh số 15/2010/QðUBND ngày 01/02/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành quy ñịnh về
tuyến ñường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông
trên ñịa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, như sau:
Cấm các loại xe tải có tải trọng trên 02 tấn và xe khách trên 16 chỗ ngồi (trừ
xe buýt, xe hợp ñồng ñưa ñón cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên, lực
lượng vũ trang, xe phục vụ tang lễ, phục vụ ñám cưới, xe công vụ, xe tham quan du
lịch) hoạt ñộng trên:

