
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 1443/SGTVT-VP Bình Thuận, ngày 25 tháng 5  năm 2021 

V/v: đăng tải và góp ý dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh về 

ban hành quyết định điều chỉnh 

giá dịch vụ xe ra, vào bến ô tô tại 

các bến xe khách trên địa bàn tỉnh 

 

                           Kính gửi:  

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

  - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc Tỉnh; 

 - Trung tâm Thông tin tỉnh. 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/5/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc ban hành quy định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận; 

Thực hiện Chương trình số 1554/CTr-UBND ngày 06/5/2021 của UBND 

tỉnh về Chương trình công tác Quý II/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tham mưu ban hành Quyết định điều 

chỉnh Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh về giá 

dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh. 

Trên cơ sở đề nghị của Bến xe Bình Thuận tại Công văn số 167/BXBT-

KHTV ngày 24/5/2021 về việc dự thảo các văn bản gửi lấy ý kiến góp ý đối với 

Quyết định của UBND tỉnh về điều chỉnh giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô tại 

các bến xe khách trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã chỉnh sửa, góp ý và 

hoàn thiện dự thảo ban hành Quyết định điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe 

ô tô tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Bình Thuận, gồm: Tờ 

trình, dự thảo Quyết định và Phương án điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe 

ô tô tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh.  

Dự thảo có trong chuyên mục “Văn bản/văn bản của Sở Giao thông vận 

tải” trên trang Website Sở Giao thông vận tải tại địa chỉ 

http://sgtvt.binhthuan.gov.vn. Đồng thời, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Bến 

xe Bình Thuận trình Sở Tài chính thẩm định về Phương án điều chỉnh giá dịch 

vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh (Tờ trình số 

164/TTr-BXBT ngày 20/5/2021 của Bến xe Bình Thuận). 

http://sgtvt.binhthuan.gov.vn/


Sở Giao thông vận tải đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và 

các địa phương tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành của UBND tỉnh về 

quyết định điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các bến xe khách trên 

địa bàn tỉnh và gửi bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải trước ngày 05/6/2021 

(gửi thêm bản file mềm theo   a ch  mail: tamhtn@sgtvt.binhthuan.gov.vn).  

Đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh cho đăng tải toàn văn các dự thảo nêu 

trên trên cổng thông tin điện tử tỉnh đến ngày 26/5/2021 để các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân tham gia góp ý kiến. 

Sở Giao thông vận tải rất mong các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Thông tin tỉnh quan tâm phối hợp thực 

hiện./. 

Đính kèm văn bản: 

1. Phương án  iều ch nh giá d ch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các bến xe 

khách trên   a bàn t nh Bình Thuận. 

2. Dự thảo Tờ trình của Sở Giao thông vận tải trình UBND t nh Quyết   nh 

ban hành  iều ch nh giá d ch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các bến xe khách trên 

  a bàn t nh Bình Thuận. 

3. Dự thảo Quyết   nh ban hành  iều ch nh giá d ch vụ xe ra, vào bến xe ô 

tô tại các bến xe khách trên   a bàn t nh Bình Thuận. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ và các PGĐ Sở GTVT; 

- Văn phòng Sở (đăng tải trên Website của Sở); 

- Bên xe Bình Thuận; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Lưu VT, VP (Tâm.02b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Tấn Lê 
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