
QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND thành phố 

Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung về đấu thầu cung cấp dịch vụ   
vận tải  công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
        
      Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
      Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
      Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
      Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
      Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật;

     Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
    Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1882/TTr-SGTVT ngày 23 
tháng 5 năm 2022 và kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên UBND thành 
phố.

QUYẾT ĐỊNH:
      Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 
2016 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung về đấu 
thầu cung cấp dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng.
    
      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2022.
    

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

Số: 14/2022/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 13 tháng 7 năm 2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-03-2016-qd-ubnd-dau-thau-cung-cap-dich-vu-van-tai-cong-cong-xe-buyt-da-nang-304775.aspx


      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Giao thông vận tải, 
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch 
UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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