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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số: 31/2013/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ðỊNH
Sửa ñổi một số ñiều của Quy ñịnh về quản lý, khai thác vận tải hành khách
bằng xe taxi trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
16/2013/Qð-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2013 của UBND thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN 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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ năm 2008;
Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2009/Nð-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính
phủ về kinh doanh và ñiều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị ñịnh số
93/2012/Nð-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều Nghị ñịnh số 91/2009/Nð-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về
kinh doanh và ñiều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ
Giao thông vận tải quy ñịnh về tổ chức, quản lý hoạt ñộng kinh doanh vận tải bằng xe
ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải ñường bộ;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2740/TTrSGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2013,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi một số ñiều của Quy ñịnh về quản lý, khai thác vận tải hành
khách bằng xe taxi trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
16/2013/Qð-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2013 của UBND thành phố ðà Nẵng như
sau:
1. Sửa ñổi ðiều 6 như sau:
“ðiều 6. Tiêu chuẩn ñối với lái xe taxi
Người lái xe taxi phải có ñủ các tiêu chuẩn theo quy ñịnh tại ðiều 58, 59 và 60
Luật Giao thông ñường bộ và khoản 4 ðiều 11 Nghị ñịnh số 91/2009/Nð-CP, Nghị
ñịnh số 93/2012/Nð-CP”
2. Sửa ñổi Khoản 2 ðiều 9 như sau:
“2. Quyền lợi của người lái xe taxi:
a) ðược tập huấn chuyên môn nghiệp vụ theo giáo trình thống nhất do Tổng
cục ñường bộ Việt Nam biên soạn.

