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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô  

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
_________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

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 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá và 

Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

giá; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch 

vụ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15 tháng 10 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng 

dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1022/TTr-

GTVT ngày 19 tháng 5 năm 2022 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo 

thẩm định số 1040/BC-STP ngày 16 tháng 5 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá dịch vụ xe ra, 

vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
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      Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày …tháng …năm 2022 và thay 

thế Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận. 

2. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng 

các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Văn phòng Chính phủ;            
- Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải;  

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính; 

- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- CT, các PCT.UBND tỉnh; 

- TT. HĐND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; 

- VPUB: LĐ, CV; 

- Lưu: VT, KTTH Nam 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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