
QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của 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  ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 
06/9/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

     Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 16 tháng 9 
năm 2015;

    Căn cứ  Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12ngày 13 tháng 11 năm 2008;

     Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về 
việc 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 2014 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số 
điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010;

     Xét  đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 849 ngày 07 tháng 
3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi,bãi bỏ một số nội dung của Quy định này về phân luồng tuyến và thời 
gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên dịa bàn thành 
phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 
năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

  1.Sửa đổi  Khoản 3 điều 4  như sau: “ Tuyến đường trục III: đường Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, An Nông, Võ Chí Công”.

      2. Sửa đổi tiêu đề của Điều 7 như sau: “Đối với ô tô chở hàng có trọng lượng xe 
cộng hàng từ 5 tấn trở xuống”.

3. Sửa đổi Điều 8  như sau: điểm b,; điểm b khoản 2 và điểm b khoản 5,  Quy  
“Điều 8. Đối với ô tô chở hàng có trọng lượng xe cộng hàng trên 5 tấn

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

Số: 12 /2016/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  26 tháng 3 năm 2016



1. Được hoạt động 24/24 giờ trên các tuyến đường quy định tại Điều 4 Quy định 
naỳ.

2. Được hoạt động ngoài giờ cao điểm trên các tuyến đường sau:

a) “Trên cả tuyến bao gồm: Nguyễn Tất Thành, 3 tháng 2, Trần Cao Vân, Tôn 
Thất Đạm, Hà Khê, Nguyễn Hữu Thọ, Duy Tân, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lê 
Đại Hành, Xuân Thuỷ, Ông Ích Đường, Phạm Hùng, Nguyễn Phước Tần, 
Nguyễn Sinh Sắc, Phan Văn Định, Hoàng Văn Thái, ĐT 605;

b) Trên từng đoạn đường bao gồm:

  - Đường trục I Tây Bắc: đoạn từ Ngã ba Huế đến đường Sinh Sắc;

  - Đường Quang Trung: đoạn từ đường Ông Ích Khêm đến đường Đống Đa;

 - Đường Đống Đa: đoạn từ đường Quang Trung đến đường Trần Phú;

            - Đường Điện Biên Phủ: đoạn từ Ngã Ba Huế đến đường Nguyễn Tri Phương;

    - Đường Hà Huy Tập: đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Trần Cao Vân;

  - Đường Nguyễn Tri Phương: đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn 
Hữu Thọ;

           - Đường 2 tháng 9: đoạn từ Cách Mạng Tháng 8 đến đường Trần Thị Lý;

           -  Đường Trần Thị Lý: từ đường 2 tháng 9 đến đường Ngô Quyền - Ngũ Hành 
Sơn

           - Lê Thanh Nghị:  đoạn từ đường 30 Tháng 4 đến đường Cách mạng Tháng 8;

           -  Đường 30 Tháng 4:đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường Lê Thanh 
Nghị;

           - Đường Đinh Công Trứ: đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Lê Tấn Trung;

            3. Việc hoạt động trên các đoạn, tuyến đường trên phải tuân thủ theo các biển 
báo hạn chế trọng lượng xe, hạn chế trọng lượng trên trục xe được lắp đặt trên các đoạn, 
tuyến đường và cầu.

      4.Quy định cụ thể trên các tuyến đường khác:

a) Trên một số đoạn, tuyến đường:



    -  Đường Mai Đăng Chơn, đoạn từ Trần Đại Nghĩa đến Nam kỳ Khởi Nghĩa; 
cho phép ô tô chở hàng có trọng lượng xe cộng hàng từ 24 tấn trở xuống lưu 
thông 24/24 giờ.

    -   Đường Lê Trọng Tấn: cho phép ô tô chở hàng có trọng lượng xe cộng hàng 
trên 5 tấn lưu thông trong thời gian: từ 0 giờ 00 phút đến 6 giờ 30 phút, từ 8 giờ 
00 đến 16 giờ 30 phút và từ 18 giờ 00 phút đến 24 giờ 00 phút hằng ngày.

      b) Đối với các tuyến đường còn lại:

 Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các 
quận, huyện căn cứ tải trọng thiết kế đường và tình hình thực tế hoạt động kinh 
doanh, xây dựng nhà cửa trên tuyến đường để xác định cụ thể theo nguyên tắc:

        -  Đối với các khu vực, khu dân cư đã ổn định, mật độ dân cư đông: cho phép ô tô 
chở hàng có trọng xe cộng hàng từ 5 tấn trở xuống lưu thông. 

       -  Đối với các khu dân cư chưa ổn định, mật độ dân cư chưa đông, nhà cửa đang 
xây dựng nhiều: cho phép ô tô chở hàng có trọng lượng xe cộng hàng từ 13 tấn trở xuống 
lưu thông.”

    4. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 5 vag Khoản 1 Điều 14.

          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 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 có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

                                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
                                                  CHỦ TỊCH 

                                                                                         Huỳnh Đức Thơ


