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QUYẾT ĐỊNH
Về việc quản lý các loại xe thô sơ tham gia giao thông 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Luật Tổ Chức HĐNĐ và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ; 
Căn cứ Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của 

HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ 
năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Tất cả các loại xe thô sơ khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng phải đảm bảo điều kiện an toàn giao thông đường bộ.
Điều 2: Cấm các loại xe đạp được thiết kế cho hai người trở lên cùng đạp tham 

gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 3: Giao Giám đốc Sở Giao thông Công chính chủ trì phối hợp với Giám đốc 

Công an thành phố đề xuất UBND thành phố quy định cụ thể về điều kiện an toàn, 
phạm vi hoạt động, đăng ký và cấp biển số đối với các loại xe thô sơ tham gia giao 
thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 5: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Công 

chính, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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