ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 27 /2022/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 6 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Bổ sung một số tuyến đường hoạt động thí điểm đối
với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện tại Khu du lịch biển
Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản Quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của 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 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của
UBND tỉnh ban hành Quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động thí
điểm đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện tại các Khu du
lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2413/TTr-SGTVT ngày
13/5/2022 về việc bổ sung một số tuyến đường hoạt động thí điểm đối với xe chở
người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện tại Khu du lịch biển Hải Tiến, huyện
Hoằng Hóa; báo cáo thẩm định số 743/STP-XDVB ngày 10/5/2022 của Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung một số tuyến đường hoạt động thí điểm xe điện tại Khu du
lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa vào mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết
định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định
về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động thí điểm đối với xe chở người bốn
bánh chạy bằng năng lượng điện tại các Khu du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo).
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Tài
chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng; Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch
UBND huyện Hoằng Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Bộ Giao thông vận tải (để b/c);
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh Thanh Hóa;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CN (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Xuân Liêm
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PHỤ LỤC
Các tuyến đường bổ sung mới tại Khu du lịch biển Hải Tiến,
huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2022/QĐ-UBND ngày tháng năm 2022
của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Tên đường

1

Đường từ Công viên văn hóa
du lịch tâm linh Lạch Trường
- đi đường Hoằng Yến Hoằng Trường - đến Cảng cá
Hoằng Trường - đi đường
Trường Phụ (đoạn đường Tỉnh
510B) - đi đường Bắc Nam 3
(đường 22m) - đến đoạn
đường nối tiếp đường Tỉnh
510B kéo dài về phía biển
(gần Khách sạn Ánh Dương)

Công viên văn hóa Giao với đoạn
du lịch tâm linh đường nối tiếp
Lạch
Trường đường Tỉnh 510B
(Hoằng Trường)
kéo dài về phía
biển (gần Khách
sạn Ánh Dương).

8,0
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Đường từ Đền thờ Tô Hiến Đền thờ Tô Hiến Chùa Hồi Long
Thành - đi theo đường Tỉnh Thành
(Hoằng (Hoằng Thanh)
510B - đến UBND xã Hoằng Tiến)
Tiến - đi theo đường Bắc Nam
7 (đoạn đường huyện ĐH.24)
- đến chùa Hồi Long (Hoằng
Thanh)

2,0

Tổng cộng

Điểm đầu

Điểm cuối

Cự ly
(Km)

TT

10

