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CÔNG BÁO/Số 16/Ngày 30-5-2006

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số: 53/2006/Qð-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 26 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Ban hành quy ñịnh một số biện pháp xử lý ñối với người có hành vi
ñánh giày, bán sách, báo, bán vé số dạo và bán hàng rong
không ñúng quy ñịnh trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng.
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Nghị ñịnh số 150/2005/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Chính
phủ Quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn
xã hội;
Căn cứ Nghị ñịnh số 152/2005/Nð-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính
phủ Quy ñịnh xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ñường bộ;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2004/NQ- HðND ngày 17 tháng 12 năm 2004 của
Hội ñồng nhân dân thành phố ðà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009 kỳ họp thứ 3
về nhiệm vụ năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2005/NQ-HðND ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Hội
ñồng nhân dân thành phố ðà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009 kỳ họp thứ 5 về
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2005;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh một số biện pháp xử lý
ñối với người có hành vi ñánh giày, bán sách, báo, bán vé số dạo và bán hàng rong
không ñúng quy ñịnh trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng.
ðiều 2. Giao Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an
thành phố tổ chức triển khai và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy ñịnh nêu trên.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế
Quyết ñịnh số 141/2005/Qð-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2005 của UBND thành
phố.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Lao ñộng
- Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân
dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, Thủ trưởng

