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Bến xe khách 

           Lạng Sơn, ngày 31 tháng 10  năm 2019

Kính gửi: Các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/8/2016, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT 
ngày 30/8/2016 Hướng dẫn về phương pháp tính toán công suất bến xe. Để thực 
hiện quy định “Các bến xe khách từ loại 1 đến loại 6 phải được công bố công 
suất của bến xe theo quy định của Bộ trưởng Bộ GTVT” (quy định tại mục 2.1. 
phần Quy định chung của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách sửa đổi 
lần 1:2015 QCVN 45: 2012/BGTVT, ban hành kèm theo Thông tư số 
73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT  ban hành quy 
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015). Sở GTVT 
Lạng Sơn có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các bến xe khách trên địa bàn nghiên cứu Quyết định số 
2729/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT, tính toán, đo đạc thực tế và cung 
cấp các chỉ số cùng hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi về Sở GTVT trước ngày 
30/11/2019 qua phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái để làm cơ sở 
cho việc tính toán, công bố công suất của các bến xe khách và làm căn cứ để lập 
quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải trên địa bàn. 

2. Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải, Hướng dẫn về phương pháp tính toán công suất bến xe đề 
nghị các Bến xe khách tra cứu trên trang thông tin của Sở Giao thông vận tải 
Lạng Sơn (http://sogtvt.langson.gov.vn/) hoặc trên trang thông tin của Bộ Giao 
thông vận tải.

Nội dung gì chưa rõ đề nghị liên hệ với bà Trần Bích Diệp Phòng QLVT, 
PT&NL số điện thoại 0915494315 để cùng trao đổi, phối hợp.

Đề nghị các đơn vị bến xe khách khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                     
- Như kính gửi (t/h);
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLVT,PT&NL(6b). 
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