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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38/2016/Qð-UBND

Bình Thuận, ngày 23 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ðỊNH
Ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô
tại các Bến xe khách trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ðiều của Luật giá;
Căn cứ Nghị ñịnh số 86/2014/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính
phủ về ñiều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15 tháng 10
năm 2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá
cước vận tải bằng ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải ñường bộ;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính và Giám ñốc Sở Giao thông vận tải
tại Tờ trình số 857/TTr-TC-GTVT ngày 23 tháng 8 năm 2016,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1.
1. Quy ñịnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các bến xe khách cho từng
loại bến trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:
a) Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe theo cự ly vận chuyển (theo tuyến cố ñịnh):
- ðối với bến xe loại 3:
STT
I
1
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Cự ly vận chuyển
Nội tỉnh
Cự ly nhỏ hơn hoặc bằng 100 km
Cự ly từ 101 km trở lên
Liên tỉnh
Cự ly dưới 100 km

Giá dịch vụ (ñồng/ghế)
1.000
1.500
1.000

