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  UBND TỈNH HÀ NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
       

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

                Số:                                                   Hà Nam, ngày        tháng         năm 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố đưa Bến xe Quế vào khai thác  
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NAM 
 

  

Căn cứ QCVN 45 : 2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bến xe khách 

do Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 12/12/2012; 

Căn cứ Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ Giao thông vận 

tải sửa đổi lần 1 Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 ban hành kèm theo 

QCVN 45 : 2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách; 

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND, ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao 

thông vận tải Hà Nam; 

 Căn cứ đề nghị của UBND Thị trấn Quế tại Văn bản số 05/UBND-GĐN ngày 

20/9/2022; đề nghị của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thị trấn Quế tại văn bản số 

01/HTX DVNN ngày 20/9/2022 đề nghị công bố lại bến xe khách; 

 Căn cứ Biên bản kiểm tra ngày 06/10/2022 của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 

358/QĐ-SGTVT của Sở GTVT Hà Nam; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 
   

Điều 1. Công bố Bến xe Quế vào khai thác với các nội dung sau: 

- Tên Bến xe khách: Bến xe Quế.  Mã số 14 

          - Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thị trấn Quế. 

          - Vị trí: Thị trấn Quế - huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam. 

- Điện thoại: 0387142701 

- Tổng diện tích đất: 2.350 m2. Trong đó: 

+ Diện tích bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón khách: 80 m2 

+ Diện tích bãi đỗ xe dành cho phương tiện khác: 20 m2 

+ Diện tích phòng chờ cho hành khách: 30 m2 

Bến xe Quế đạt quy chuẩn Bến xe khách loại 6(sáu). 

 Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 138/QĐ-SGTVT ngày 26/4/2022 

của Sở Giao thông vận tải Hà Nam về việc công bố đưa bến xe Quế vào khai thác và có 

hiệu lực đến ngày 27/4/2027. 
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Điều 3. Trưởng phòng Quản lý vận tải - PTNL; Trưởng các phòng, ban, đơn vị 

thuộc Sở; Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thị trấn Quế và các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:     
- Như điều 3(để t/h); 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Tổng cục ĐBVN (b/c); 
- Giám đốc Sở (để b/c); 
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố(p/h); 
- UBND huyện Kim Bảng (p/h); 
- Phòng KTHT huyện Kim Bảng; 
- UBND Thị trấn Quế; 
- Cổng TTĐT Sở; 
- Lưu VT, QLVT-PTNL. 

 

             KT.GIÁM ĐỐC 
               PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

    

 
           

            Khổng Bình Nguyên 
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