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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

QUY ĐỊNH
Quản lý xe điện bốn bánh thí điểm hoạt động trên một số 

tuyến đường của thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12 /2017/QĐ-UBND

ngày 29 tháng 3  năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định việc quản lý đối với xe điện bốn bánh thí điểm hoạt động 

chở khách du lịch trên một số tuyến đường của thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đơn vị kinh doanh vận tải (sau đây gọi tắt là đơn vị), cá nhân liên quan đến 
vận tải khách du lịch thí điểm bằng xe điện bốn bánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
được UBND thành phố cho phép;

2. Cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động giao thông vận tải đường 
bộ. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Xe điện bốn bánh (sau đây gọi tắt là Xe) là phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ chạy bằng động cơ điện, có kết cấu để chở người, hai trục, ít nhất bốn bánh 
xe, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 30 km/h, số chỗ ngồi tối đa không quá 15 
chỗ (kể cả chỗ ngồi của người lái).

2. Xe tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế là Xe chỉ hoạt động trên các 
tuyến đường, thời gian theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với Xe tham gia giao thông 
trong phạm vi hạn chế (sau đây gọi tắt là kiểm tra lưu hành) là việc tiến hành kiểm tra, 
đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của Xe để chứng nhận xe có 
đủ điều kiện tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.

Chương II
PHẠM VI TUYẾN ĐƯỜNG, THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG VÀ 

CẤP PHÙ HIỆU XE ĐIỆN BỐN BÁNH
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Điều 4. Nguyên tắc xác định tuyến đường hoạt động
Việc xác định các tuyến đường cho phép Xe hoạt động dựa theo các nguyên tắc 

sau:
1. Tuyến đường có kết nối các điểm du lịch, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, 

trung tâm mua sắm;

2. Không tham gia giao thông trên quốc lộ, các tuyến đường đô thị có lưu lượng 
tham gia giao thông lớn, các tuyến đường có độ dốc quá 20% và các đường nhánh.

Điều 5. Tuyến đường, thời gian và phạm vi hoạt động thí điểm 

1. Xe chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường được Ủy ban nhân dân thành 
phố cho phép. Bao gồm:

Đường Nguyễn Tất Thành, cầu Thuận Phước, đường Lê Đức Thọ, đường Hòang 
Sa, đường Võ Nguyên Giáp, đường Trường Sa, đường Phạm Văn Đồng, đường Võ 
Văn Kiệt, đường Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Văn Thoại, cầu Trần Thị Lý, đường 
Trần Thị Lý, đường 2/9 (từ Cổ Viện Chàm đến nút đường 2/9 và Xô Viết Nghệ Tĩnh), 
đường Hồ Nghinh và đường Dương Đình Nghệ.

2. Thời gian hoạt động: Trên các đường Nguyễn Văn Thoại, đường Trần Hưng 
Đạo, đường Võ Văn Kiệt, cầu Trần Thị Lý, đường Trần Thị Lý, đường 2/9 (từ Cổ Viện 
Chàm đến nút giao thông đường 2/9 và Xô Viết Nghệ Tĩnh) chỉ được phép hoạt động 
từ 19giờ00 đến 24giờ00 hàng ngày. Các tuyến đường cho phép hoạt động còn lại 
(khoản 1, Điều 5) không giới hạn thời gian.

3. Số lượng đơn vị tham gia thí điểm hoạt động, số lượng Xe tham gia hoạt động 
được quy định như sau:

a) Đến hết năm 2017 số lượng đơn vị đăng ký hoạt động thí điểm chỉ cho phép 
không quá 04 đơn vị.

b) Tổng số lượng Xe tham gia hoạt động thí điểm đến hết năm 2017 không quá 
100 Xe. Xe đăng ký hoạt động phải là xe chưa qua sử dụng (trừ Xe đã tham gia hoạt 
động thí điểm và được Công an thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký trước ngày 
Quy định này có hiệu lực), được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ 
nhập khẩu (Xe nhập khẩu) hoặc phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe chở người 
bốn bánh có gắn động cơ (Xe sản xuất lắp ráp trong nước) và được đăng ký biển số tại 
thành phố Đà Nẵng. Số lượng Xe đưa vào hoạt động lần đầu đối với mỗi doanh nghiệp 
tối thiểu 10 Xe.

Điều 6. Điều kiện đơn vị tham gia thí điểm hoạt động 
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1. Đơn vị kinh doanh vận tải bằng Xe phải có trụ sở chính hoặc chi nhánh đóng 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có phương án kinh doanh và được UBND thành phố 
cho phép hoạt động thí điểm;

2. Xe phải thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải hoặc quyền sử dụng 
hợp pháp theo hợp đồng của đơn vị kinh doanh vận tải với tổ chức cho thuê tài chính; 

3. Sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

4. Nơi đỗ xe: Đơn vị phải có nơi đỗ xe phù hợp với phương án kinh doanh và đảm 
bảo các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường 
theo quy định của pháp luật; 

5. Thực hiện kê khai giá cước, phát hành vé theo quy định và niêm yết giá cước 
trên Xe tại vị trí dễ quan sát. 

Điều 7. Phù hiệu, thời hạn của phù hiệu
1. Phù hiệu được Sở Giao thông vận tải cấp cho Xe của các đơn vị được UBND 

thành phố cho phép tham gia thí điểm hoạt động chở khách du lịch.

2. Thời hạn phù hiệu là 02 năm, kể từ ngày cấp và không quá thời hạn cấp đăng 
ký (nếu có).

3. Mẫu phù hiệu quy định tại Phụ lục I của Quy định này.

4. Đơn vị tham gia thí điểm có văn bản (kèm theo bản phô tô các giấy tờ liên quan 
đến điều kiện Xe tham gia giao thông, được quy định tại Điều 19 Thông tư số 
86/2014/TT-BGTVT) gửi Sở Giao thông vận tải đề nghị cấp phù hiệu cho Xe hoạt động. 

Điều 8. Thu hồi phù hiệu 

1. Đơn vị tham gia thí điểm bị thu hồi phù hiệu Xe trong các trường hợp sau:

a) Xe bị tai nạn giao thông mà không còn đảm bảo trạng thái kỹ thuật hoặc giấy 
chứng nhận an toàn kỹ thuật bị thu hồi.

b) Xe bị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm thuộc trường hợp thu hồi phù hiệu.

2. Đơn vị tham gia thí điểm nộp lại phù hiệu Xe khi có thông báo thu hồi của Sở 
Giao thông vận tải theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này. 

Chương III
QUY TẮC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ 

XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 9. Điều kiện đối với người điều khiển Xe tham gia giao thông trong 
phạm vi hạn chế
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Thực hiện theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 
31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn 
bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế. 

Điều 10. Điều kiện Xe tham gia hoạt động trong phạm vi hạn chế

Thực hiện theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 
31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn 
bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.

Điều 11. Chấp hành quy định khi tham gia giao thông
Thực hiện quy định tại khoản 1, Điều 20 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 

31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn 
bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Công an thành phố

1. Tổ chức cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số Xe.
2. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng Cảnh sát khác thường 

xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ 
và quy định này. 

Điều 13. Sở Giao thông vận tải

1. Phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn, tuyên truyền, triển khai thực 
hiện nội dung của quy định này.

2. Chỉ đạo lực lượng Thanh Tra Sở kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của chủ 
Xe, người điều khiển Xe theo quy định hiện hành và quy định này.

3. Chỉ đạo việc kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với Xe tham 
gia giao thông trong phạm vi hạn chế.

4. Phối hợp với Công an thành phố theo dõi, xử lý các vi phạm; đề xuất, tổ chức 
thực hiện các biện pháp để quản lý hoạt động của Xe nhằm hạn chế tai nạn giao thông, 
giám sát thực hiện Quy định này và định kỳ 06 tháng báo cáo UBND thành phố.

5. Cấp phù hiệu cho Xe của các doanh nghiệp tham gia thí điểm đủ điều kiện hoạt 
động.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố 
điều chỉnh tuyến đường, thời gian hoạt động của xe điện bốn bánh phù hợp với phát 
triển giao thông đô thị của thành phố.
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7. Hết năm 2017 tổ chức đánh giá kết quả hoạt động thí điểm. Báo cáo UBND 
thành phố xem xét kế hoạch triển khai trong thời gian tiếp theo. 

Điều 14. Sở Du lịch
1. Thông tin đến các đơn vị lữ hành về loại hình hoạt động vận chuyển hành khách 

bằng Xe và khuyến cáo du khách không yêu cầu Xe đi ngoài phạm vi các tuyến đường 
được phép hoạt động.

2. Mở lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ lái xe của các đơn vị được phép 
thí điểm kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng Xe. Các quy định liên quan về tập 
huấn và cấp Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ du lịch cho lái xe thực hiện theo Điều 
16 Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25/5/2015. 

Điều 15. Điều khoản thi hành
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có quy định nào chưa phù hợp, phát sinh 

những vấn đề mới chưa được quy định hoặc có sự thay đổi các quy định pháp luật liên 
quan, các cơ quan chức năng liên quan kịp thời phản ánh, thông tin về Sở Giao thông 
vận tải để tổng hợp, báo cáo đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi, 
bổ sung cho phù hợp./.

                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                        CHỦ TỊCH
                                                                      Huỳnh Đức Thơ


