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CÔNG BÁO/Số 07+08/ Ngày 30-06-2009
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số:15/2009/Qð-UBND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 03 tháng 6 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về quản lý và khai thác
nơi ñỗ xe trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
_________________________

ỦY BAN NHÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2003/Nð-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính
phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Giao thông ñường bộ;
Căn cứ Nghị ñịnh số 186/2004/Nð-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính
phủ Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ;
Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ xây
dựng hướng dẫn quản lý ñường ñô thị;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông vận tải,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về quản lý và khai thác
nơi ñỗ xe trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng.
ðiều 2. Giám ñốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Giám ñốc Công an
thành phố, Giám ñốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Chủ
tịch UBND các quận, huyện tổ chức triển khai hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và ñôn
ñốc việc thực hiện Quy ñịnh nêu trên.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám ñốc Công an thành phố,
Giám ñốc các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và môi
trường, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch
UBND các quận, huyện, phường, xã, các cơ quan, ñơn vị và các cá nhân liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

