
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:        /UBND-KT&HT
V/v xử lý xe tự chế ba, bốn bánh, xe hết 
niên hạn sử dụng tham gia giao thông

 trên địa bàn huyện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày       tháng 9  năm 2022

                           
             

  Kính gửi: 
- UBND các xã, thị trấn;
- Công an huyện;
- Đài Phát thanh huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

      
Thực hiện Công văn số 145/BATGT-A1 ngày 20 tháng 9 năm 2022 của 

Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương về việc xử lý xe tự chế ba, bốn bánh, xe 
hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh. 

Để tổ chức quản lý chặt chẽ và từng bước xử lý dứt điểm tình trạng xe tự chế 
ba, bốn bánh, xe hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông theo quy định, UBND 
huyện yêu cầu:

1. Công an huyện: 
- Tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp xử dụng xe tự chế ba, 

bốn bánh, xe ô tô hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông trên địa bàn huyện.
- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã xây dựng kế 

hoạch chuyên đề đẩy mạnh kiểm tra, xử lý phương tiện tự chế ba, bốn bánh, xe ô tô 
hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông.

2. UBND các xã, thị trấn:
- Tăng cường công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về 

nguy cơ mất an toàn giao thông khi sử dụng và chế tài xử phạt, tịch thu phương tiện 
khi lưu thông xe tự chế ba, bốn bánh, xe ô tô hết niên hạn sử dụng.

- Yêu cầu các nhà trường, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn địa phương 
nghiêm chỉnh chấp hành, không sử dụng xe tự chế, ô tô hết niên hạn sử dụng để đưa, 
đón học sinh, công nhân;

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không sản xuất, lắp ráp, mua 
bán và sử dụng các phương tiện bị cấm tham gia giao thông trên.

- Ký cam kết với từng chủ phương tiện tự chế chấp hành các quy định về bảo 
đảm trật tự, an toàn giao thông, không được điều khiển phương tiện tự chế, xe ô tô 
hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông. Ký cam kết đối với các tổ chức, cá nhân 



(các cơ sở sản xuất, lắp ráp) không được sản xuất, lắp ráp các loại phương tiện tự 
chế trái quy định cho mục đích trở người, hàng hóa tham gia giao thông.

- Có trách nhiệm quản lý, theo dõi không để phát sinh mới xe tự chế và chịu 
trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, nếu để phát sinh mới xe ba, bốn bánh tự 
chế trên địa bàn.

3. Đài Phát thanh huyện: Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, 
UBND các xã, thị trấn xây dựng nội dung tuyên truyền về việc cấm sản xuất, lắp 
ráp, sử dụng phương tiện tự chế ba, bốn bánh, xe hết niên hạn sử dụng.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả rà 
soát các phương tiện xe tự chế trên địa bàn huyện. Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai 
thực hiện đối với các địa phương.

Yêu cầu Công an huyện, UBND các xã, thị trấn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
huyện và Đài Phát thanh huyện triển khai thực hiện/.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; (để b/c)
- Ban ATGT huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái
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