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THÔNG BÁO 

Về việc công bố công suất Bến xe khách Châu Thành 

 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của 

Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;  

Căn cứ Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11 tháng 11 năm 2015 Ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015 (sửa 

đổi lần 1:2015 QCVN 45:2012/BGTVT);  

Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn phương pháp tính toán công 

suất bến xe.      

Qua rà soát các quy định nêu trên, Sở Giao thông vận tải công bố công 

suất Bến xe khách Châu Thành khai thác trong 01 giờ và 01 ngày (theo khảo sát 

thực tế tại bến xe và kết quả tính toán công suất tại Văn bản số 22/BC.BĐH 

ngày 12/5/2022 của BĐH.Bến xe tàu Huyện Châu Thành về việc đề nghị công 

bố công suất bến xe khách Châu Thành).      

Đồng thời công suất bến xe khách Châu Thành được công bố đăng trên 

trang Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải An Giang tại địa chỉ: 

https://sogtvt.angiang.gov.vn/Mục Vận tải. 

Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo đến các cơ quan, tổ chức được 

biết và phối hợp thực hiện./. 

             

 Nơi nhận:                                                             KT.GIÁM ĐỐC 

- Sở GTVT các tỉnh liên quan (phối hợp);    PHÓ GIÁM ĐỐC  
- Bến xe Châu Thành; 

- Các Bến xe và DNVT hành khách; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

 

            Đỗ Văn Thơm  
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