
 UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Số:          /QĐ-SGTVT Hà Tĩnh, ngày       tháng 12  năm 2022 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố lại bến xe khách Tây Sơn 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 các quy định kỹ thuật bến xe khách Tây Sơn vào 

ngày 23/12/2022 của Đoàn kiểm tra Sở Giao thông vận tải được thành lập tại 

Quyết định số 2699/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2022; 

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 Tây Sơn đưa vào khai thác với các nội 

dung như sau: 

- Tên bến: Bến xe khách Tây Sơn; mã số bến: 38.20.   

- Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung 

ứng dịch vụ thuộc Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh. 

- Vị trí: Km 53+750 Quốc lộ 8 - Thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh. 

- Tổng diện tích đất: 3.802 m2 

Trong đó: 

+ Diện tích bãi đỗ xe chờ vào vị trí đón khách:     550 m2 

+ Diện tích bãi đỗ xe dành cho phương tiện khác:  462 m2 

+ Diện tích phòng chờ cho hành khách:                  100 m2 
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           - Bến xe khách Tây Sơn đạt quy chuẩn bến xe khách loại: IV (Bốn). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu từ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến 

hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. 

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

phương tiện và người lái; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng 

dịch vụ thuộc Khu Kinh tế tỉnh 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); 

- 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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