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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố lại bến xe khách Hà Tĩnh vào khai thác 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

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

thông vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách 

(QCVN 45:2012/BGTVT); Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 

của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe 

khách sửa đổi lần 1- 2015(Sửa đổi lần 1:2015 QCVN 45:2012/BGTVT); 

Căn cứ Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND 

tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giao thông vận tải; 

Căn cứ Biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra Sở Giao thông vận 

tải ngày 21/12/2021 và Công ty Cổ phần bến xe Hà Tĩnh, kiểm tra các tiêu chí 

theo Quy chuẩn bến xe khách của Bến xe khách Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố lại Bến xe khách Hà Tĩnh vào khai thác với các nội dung 

sau: 

- Tên bến: Bến xe khách Hà Tĩnh; mã số bến: 3811.   

- Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Công ty Cổ phần bến xe Hà Tĩnh. 

- Địa chỉ: Xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Tổng diện tích đất: 15.000 m
2 

Trong đó: 

+ Diện tích bãi đỗ xe chờ vào vị trí đón khách:     5.000 m
2 

+ Diện tích bãi đỗ xe dành cho phương tiện khác: 2.000 m
2
 

+ Diện tích phòng chờ cho hành khách:                    500 m
2
 

           - Bến xe khách Hà Tĩnh đạt quy chuẩn bến xe khách loại: 1 (Một). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu từ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến 

hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Quản lý vận tải, 

phương tiện và người lái, các phòng, ban nghiệp vụ thuộc Sở; Giám đốc Công ty 

Cổ phần bến xe Hà Tĩnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Tổng cục ĐBVN (b/cáo); 

- Sở GTVT các tỉnh, TP (p/h); 

- Giám đốc Sở (b/cáo); 

- Các đơn vị vận tải khách trên địa bàn tỉnh; 

- Website Sở GTVT; 

- Lưu: VT, P. QLVT. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Việt Thắng 
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