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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa
hè ngoài mục ñích giao thông trên các tuyến ñường thuộc ñịa bàn thành phố ðà
Nẵng ban hành kèm Quyết ñịnh số 55/2014/Qð-UBND ngày 31/12/2014 của
UBND 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 Giao thông ñường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật xử lý Vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 39/2007/Nð-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính
phủ về cá nhân hoạt ñộng thương mại một cách ñộc lập, thường xuyên không phải
ñăng ký kinh doanh;
Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính
phủ Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ;
Căn cứ Nghị ñịnh số 100/2013/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính
phủ Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02
năm 2010 của Chính phủ Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
ñường bộ;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 981/TTrSGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về quản lý và sử dụng
tạm thời vỉa hè ngoài mục ñích giao thông trên các tuyến ñường thuộc ñịa bàn
thành phố ðà Nẵng ban hành kèm Quyết ñịnh số 55/2014/Qð-UBND ngày
31/12/2014 của UBND thành phố ðà Nẵng như sau:
1. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 1:
“Văn bản này quy ñịnh về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục ñích
giao thông trên các tuyến ñường bộ ñang khai thác thuộc ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
(không tính ñến ñường nội bộ trong các khu dân cư khép kín do các chủ ñầu tư trực
tiếp quản lý và ñường chuyên dùng).”
2. Sửa ñổi khoản 2 ðiều 3:

