
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

Số: ã ĩ> /2018/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày di tháng* năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quỵ định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải 

lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 thảng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 16/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của 
Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phổ Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGTVT ngày 10 tháng 8 năm 2010 của 
Bộ ừ-ưởng Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định sổ 
95/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định niên hạn 
đôi với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người,ệ 

Căn cứ Thông tư sổ 46/2015/TT-BGTVT ngày 07 tháng 9 năm 2015 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu 
hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận 
chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện 
giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08 tháng 4 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo 
hiệu đường bộ; 

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình sổ 6981ỊTTr-SGTVT 
ngày 29 tháng 12 năm 2017 và Công văn số 6559/SGTVT-KT ngày 31 tháng 5 
năm 2018; ý kiến thẩm định của Sở Tư phảp tại Công văn sỗ 19772/STP-VB 
ngày 13 tháng 12 năm 2017, . 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều lẵ Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hạn chế và cấp 
phép cho ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ 
Chí Minh. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 
năm 2018; bãi bỏ các Quyết định số 121/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 
2007, Quyết định số 66/2011/QĐ-ƯBND ngày 22 tháng 10 năm 2011, Quyết 
định sé 68/2011/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2011, Quyết định số 
85/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của ủy ban nhân dân thành 
phố và các văn bản trước đây có nội dung trái với Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Ban 
An toàn giao thông thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Công 
an thành phố, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân các quận - huyện và các tố chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

Nơi nhậm 
-Như Điếu 3; 
- Bộ Giao thông vận tải; 
- Cục Kiểm ừa văn bản-BỘ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND TP; 
-TTƯB CT, các PCT; 
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- Đoàn Dại biếu Quốc hội TP; 
- ủy bar Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP; 
-VPUB cácPVP; 
- Phòng ĐT; T 
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