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      V/v tham gia ý kiến xây dựng quy 

định về tiêu chí cho bến xe khách thấp 

hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến 

xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các 

khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 
 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

    Cao Bằng, ngày       tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi:   

 

 

- Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi Trường, Tư pháp; 

- Công an tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Ủy ban nhân nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Công văn số 2412/UBND-GKT ngày 28/9/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc cho chủ trương Sở Giao thông vận tải xây dựng 

Quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe loại 6 trên địa bàn tỉnh; Ý kiến 

của Sở Tư pháp tại văn bản số 711/STP-NV1 ngày 22/9/2020 về việc xem xét, 

kiểm tra đề nghị xây dựng quyết định ban hành Quy định tiêu chí bến xe khách 

thấp hơn bến xe loại 6 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về 

kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;  

Căn cứ Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ Giao 

thông vận tải ban hành quy định kỹ thuật quốc gia về bến xe khách; Thông tư 

số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải 

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015;  

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của 

Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô 

tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Sở Giao thông vận tải xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với 

các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Gửi kèm dự thảo Quyết định và dự 

thảo quy định về các tiêu chí bến xe dưới loại 6). 

Để hoàn thiện và đảm bảo tính khả thi của Quy định sau khi được Ủy ban 

nhân dân tỉnh ký ban hành, Sở Giao thông vận tải trân trọng đề nghị các Sở, 

http://vbpl.vn/hagiang/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=73/2015/TT-BGTVT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/hagiang/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=63/2014/TT-BGTVT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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ngành, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham gia ý 

kiến đóng góp vào dự thảo quy định nêu trên. Thời gian gửi ý kiến tham gia về Sở 

Giao thông vận tải trước ngày 23/12/2020, đồng thời gửi qua địa chỉ email: 

phongvantaicb@gmail.com. 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các quý Sở, ngành các cơ 

quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để Sở Giao thông vận tải 

tổng hợp, hoàn thiện dự thảo văn bản, gửi Sở Tư pháp thẩm định trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLVTPT&NL; 

- Lưu: VT.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lã Hoài Nam 
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