
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 19/2014/QĐ-UBND      Đà Nẵng, ngày   07   tháng  7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Sửa đổi Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND 
ngày 14/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy Ban nhân dân số 11/2003/QH11 
ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa XI 
(sửa đổi năm 2009);

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội ban hành Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất 
và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng 
dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh 
doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ về việc 
sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành 
Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng chính 
phủ về việc ban hành quy định đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và 
cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/08/2013 của Bộ Giao thông 
vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch 
vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2236/TTr-
SGTVT ngày 30/6/2014 v/v đề nghị sửa đổi Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 
14/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi Khoản 3 Điều 17 và Khoản 6 Điều 28 của Quy định về đấu thầu 
cung cấp dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban 



hành kèm Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND thành phố 
Đà Nẵng như sau:

1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 17 như sau:
“3. Khi xây dựng tiêu chí chấm điểm chất lượng phương tiện phải tuân thủ các 

yêu cầu kỹ thuật của ô tô khách thành phố (theo tiêu chuẩn 22 TCN 302-06 ban hành 
kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BGTVT ngày 01/03/2006 của Bộ Giao thông 
Vận tải) và ưu tiên cho điểm cao đối với các phương tiện có chiều cao sàn xe thấp, hộp 
số tự động, sử dụng nhiên liệu sạch, có thiết bị hỗ trợ tiếp cận và ưu tiên cho người 
khuyết tật.”

2. Sửa đổi Khoản 6 Điều 28 như sau:
“6. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan lập kế hoạch đấu thầu, thẩm 

định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 
cung cấp dịch vụ VTCC bằng xe buýt. Chỉ đạo Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao 
thông và vận tải công cộng tổ chức đấu thầu theo đúng quy định.”

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Giao thông vận 
tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động thương binh và Xã hội, Nội 
vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Cục trưởng Cục thuế thành phố Đà Nẵng; 
Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm điều hành đèn 
giao thông và Vận tải công cộng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.
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