
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số: 461 /SGTVT-QLVT,PT&NL     Lạng Sơn, ngày 26  tháng 02 năm 2021 

V/v hướng dẫn công bố đưa bến xe hàng 
trên địa bàn tỉnh vào khai thác tạm thời. 

 

   

   Kính gửi: Các DN, HTX đầu tư, kinh doanh bến xe hàng trên địa bàn; 

 
Ngày 17/01/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 

quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Theo đó 
tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP có quy định “Bến xe hàng 
chỉ được đưa vào khai thác sau khi doanh nghiệp công bố và thông báo đến Sở 
GTVT địa phương”, khoản 3 Điều 21 quy định: “Công bố bến xe được thực hiện 
theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe”. Tuy nhiên đến nay, 
Bộ GTVT chưa ban hành quy chuẩn quốc gia về bến xe hàng.  

Để giúp các nhà đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư 
dự án bến xe hàng trên địa bàn tỉnh, thực hiện công bố đưa bến xe hàng đưa vào 
khai thác đảm bảo kinh doanh bến xe hàng đúng quy định, trên cơ sở văn bản số 
8312/TCĐBVN-VT ngày 12/11/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc 
hướng dẫn đầu tư xây dựng và công bố đưa vào khai thác bến xe hàng Sở Giao 
thông hướng dẫn đưa bến xe hàng vào khai thác tạm thời trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn như sau: 

1. Thực hiện công bố đưa bến xe vào khai thác. 

Các doanh nghiệp, hợp tác xã đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
chứng nhận đầu tư; đã hoàn thành đầu tư, xây dựng dự án bến xe hàng và hoàn 
thiện hồ sơ pháp lý theo đúng quy định thì chủ động lựa chọn một số tiêu chí cơ 
bản để thực hiện công bố bến xe hàng tạm thời để đưa vào khai thác.  

Chú ý thực hiện công tác xây dựng giá dịch vụ xe ra vào bến trình UBND 
tỉnh ban hành Quyết định theo đúng quy định. 

2. Chấp hành các quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải và 
dịch vụ hỗ trợ vận tải theo quy định của Bộ GTVT. 

- Các bến xe hàng đưa vào khai thác phải thực hiện các quy định tại khoản 
3 Điều 57 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT. 

- Các đơn vị đang khai khai thác và đơn vị đưa vào khai thác tạm thời 
trong thời gian chưa có quy chuẩn, phải thực hiện đúng quy định của Chính phủ, 
Bộ GTVT và văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền cho đến khi Bộ 
GTVT ban hành Quy chuẩn quốc gia về bến xe khách có hiệu lực thi hành, 

3. Chế độ báo cáo: các bến xe hàng khi đưa vào khai thác thực hiện đúng 
quy định về chế độ báo cáo Sở GTVT đã triển khai tại văn bản số 1481/SGTVT-
QLVT, PT&NL ngày 11/6/2020 v/v triển khai Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT 



ngày 29/5/2020 của Bộ GTVT 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 GTVT Lạng Sơn đăng tải các văn bản có liên quan tại trang thông tin 
của Sở, đề nghị các đơn vị truy cập vào website của Sở GTVT Lạng Sơn để tải 
văn bản có liên quan để nghiên cứu và thực hiện. (Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT của Bộ GTVT; văn bản số 
1481/SGTVT-QLVT, PT&NL của Sở GTVT). 

Nội dung nào chưa rõ, đơn vị liên lạc với công chức phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và Người lái qua số điện thoại 0965 575 428 để cùng trao đổi. 

Đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư và kinh doanh bến xe hàng 
nghiên cứu thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 
- Tổng cục ĐBVN (b/c); 
- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, XD, TC; 
- Ban QLKKTCK ĐĐ-LS; 
- Cục Hải quan; Cục Thuế tỉnh; 
- UBND các huyện, TP (p/h); 
- GĐ Sở, các PGĐ Sở GTVT; 
- Các phòng, ban thuộc Sở; 
- Website Sở; 
- Lưu:  VT, P.QLVT,PT&NL(TBD). 
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