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Số: 07/2015/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 20  tháng  3  năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách 

bằng xe buýt tại 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 2013;

Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính 
phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích; 

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ 
về Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ 
Giao thông Vận tải về việc quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô 
và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Căn cứ Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ 
Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho 
vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại nội dung Tờ trình số 198/TTr-SGTVT 
ngày 21 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng 
cho vận tải hành khách bằng xe buýt tại thành phố Đà Nẵng.
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Điều 2. Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách bằng xe buýt 
tại thành phố Đà Nẵng là căn cứ làm cơ sở cho công tác quản lý, lập dự toán chi phí 
cho vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký .

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, 
Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Điều 
hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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