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CÔNG BÁO/Số 14+15/Ngày 17-7-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 207/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Về việc quy ñịnh giá dịch vụ xe ra, vào
bến xe ô tô trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy ñịnh chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách;
Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính ban hành
Quy ñịnh phương pháp ñịnh giá chung ñối với hàng hóa, dịch vụ;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/1014 của
Liên Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô
và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải ñường bộ;
Xét ñề nghị của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ngãi tại Công văn số 05/CV-Cty ngày
18/3/2015; ý kiến thống nhất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 963/SGTVTVT&PC ngày 15/4/2015 và ñề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1193/STC-QLGCS
ngày 18/5/2015 về việc quy ñịnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên ñịa bàn tỉnh Quảng
Ngãi,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quy ñịnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi như
Phụ lục kèm theo Quyết ñịnh này; trong ñó:
1. Số ghế (giường) xe tính theo số ghế (giường) ghi trong Sổ Kiểm ñịnh an toàn kỹ
thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện.
2. Quy chuẩn về bến xe thực hiện theo Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày
12/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe
khách.
ðiều 2. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại ðiều 1 Quyết ñịnh này là mức giá tối ña;
các ñơn vị khai thác bến xe ô tô căn cứ tình hình thực tế ñể quy ñịnh mức giá cụ thể cho phù
hợp (nhưng không vượt quá mức tối ña) và thực hiện kê khai, ñăng ký giá với cơ quan có
thẩm quyền theo quy ñịnh.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải hướng dẫn và kiểm tra
việc thực hiện giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô nêu tại Quyết ñịnh này.

