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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động đối với các 
phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông Đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị định 
số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ 
quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 
đường sắt;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân luồng tuyến và 
thời gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, 
hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quy định nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký 
và thay thế Quyết định số 65/2007/QĐ-UB ngày 27 tháng 11 năm 2007 của UBND 
thành phố ban hành Quy định một số nội dung về tổ chức giao thông trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng.



Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, 
Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các quận, 
huyện, phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.
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