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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 21/2023/QĐ-UBND                          Lâm Đồng, ngày 06 tháng 3 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về tiêu chí bến xe khách 
thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện 

kinh tế xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo 
Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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 Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

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 Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách; 

Căn cứ Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách 
sửa đổi lần 1 năm 2015; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chí bến xe khách 
thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế xã 
hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 
46/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng 
ban hành Quy định về tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc vùng 
sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm 
Đồng 

1. Sửa đổi khoản 2  Điều 3 như sau: 

“2. Vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh 
Lâm Đồng là các xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thuộc khu vực III, khu vực II theo 
Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025”. 

2. Bổ sung khoản 3 Điều 10 như sau: 
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“3. Trong quá trình thực hiện, các văn bản được viện dẫn để áp dụng tại Quy 
định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế đó.” 

Điều 2. Bãi bỏ khoản 5 Điều 6 của Quy định về tiêu chí bến xe khách thấp hơn 
bến xe khách loại 6 thuộc vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó 
khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 46/2017/QĐ-
UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2023. 

2. Các nội dung khác của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
46/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng 
không thay đổi. 

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
 

Trần Văn Hiệp 
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