CÔNG BÁO/Số 12+13+14+15/Ngày 22-10-2014
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 29/2014/Qð-UBND

ðà Nẵng, ngày 06 tháng 9 năm 2014

51

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về phân luồng tuyến và thời gian hoạt ñộng ñối với các
phương tiện tham gia giao thông ñường bộ trên ñịa bàn 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 Giao thông ðường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
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 và 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;
Căn cứ Nghị ñịnh số 171/2013/Nð-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ quy ñịnh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ñường bộ và
ñường sắt;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông vận tải,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về phân luồng tuyến và
thời gian hoạt ñộng ñối với các phương tiện tham gia giao thông ñường bộ trên ñịa
bàn thành phố ðà Nẵng.
ðiều 2. Giám ñốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai,
hướng dẫn, kiểm tra và ñôn ñốc việc thực hiện Quy ñịnh nêu trên.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký
và thay thế Quyết ñịnh số 65/2007/Qð-UB ngày 27 tháng 11 năm 2007 của UBND
thành phố ban hành Quy ñịnh một số nội dung về tổ chức giao thông trên ñịa bàn
thành phố ðà Nẵng.

