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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 25/2017/Qð-UBND

ðà Nẵng, ngày 04 tháng 8 năm 2017

ðộc lập - Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ qui ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá; Nghị ñịnh số
149/2016/Nð-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều của Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP;
Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP; Thông tư số
233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của
Thông tư số 56/2014/TT-BTC;
Xét nội dung Công văn số 1866/STC-GCS ngày 19/7/2017 của Sở Tài chính, ñề
nghị của Sở Công thương và UBND các quận, huyện và Công văn số 1675/STPXDKTVB ngày 04/7/2017 của Sở Tư pháp về thẩm ñịnh dự thảo văn bản; Trên cơ sở
kết luận của UBND thành phố tại phiên họp thường kỳ UBND thành phố ngày
01/6/2017.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quyết ñịnh này quy ñịnh giá dịch vụ trông giữ xe tại các khu vực trên ñịa bàn
thành phố ðà Nẵng.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. ðối với dịch vụ trông giữ xe thông thường: áp dụng ñối với các tổ chức, cá
nhân cung ứng và sử dụng dịch vụ trông giữ xe ñạp (kể cả xe ñạp ñiện, xe máy ñiện),
xe xích lô, xe ba gác ñạp, xe máy, xe ô tô.
2. ðối với giữ xe bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông:
áp dụng ñối với người bị tạm giữ phương tiện do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn
giao thông theo quy ñịnh và cơ quan, ñơn vị ra quyết ñịnh tạm giữ xe.

