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  Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ngừng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định 

bằng xe ô tô tại bến xe khách Niệm Nghĩa, Thành phố Hải Phòng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG 

 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ 

quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 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 Văn bản số 9795/BGTVT-VT ngày 21/9/2021 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến 

theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng tại Văn bản số 2643/SGTVT-

QLVT ngày 27/8/2021; 

Căn cứ  Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ 

xe thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe 

thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 

180/KH-UBND ngày 1/8/2018 về thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 

8/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 2152/2016/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng 

thực hiện điều chuyển các tuyến vận tải hành khách cố định tại các bến xe 

khách: Lạc Long, Cầu Rào, Niệm Nghĩa để thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 8/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc 

Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Văn bản số 4773/UBND-GT ngày 19/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc sắp xếp điều chuyển hoạt động các tuyến vận tải hành khách 

cố định tại bến xe Niệm Nghĩa;  

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý vận tải, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ngừng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô 

tô tại bến xe khách Niệm Nghĩa, Thành phố Hải Phòng kể từ 0h00’ ngày 

7/10/2021 để thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ 

xe, bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Điều 2. Hủy bỏ Quyết định số 1494/QĐ-SGTVT ngày 14/10/2019 của Sở 

Giao thông vận tải Hải Phòng về việc công bố lại bến xe khách Niệm Nghĩa. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Quản lý vận tải, Chủ tịch 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng, Ban Quản lý Bến xe 

khách Niệm Nghĩa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ 0h00’ ngày 7/10/2021./. 

      Nơi nhận: 

- Bộ GTVT;             (để 

- Tổng cục ĐBVN;  báo 

- UBND TP HP;      cáo) 

- Sở GTVT các tỉnh, TP; 

- Sở GTVT – XD Lào Cai; 

- Sở TTTT HP; 

      - Công an TP; 

- UBND Q.Lê Chân; 

      - Như Điều 3; 

      - GĐ Sở, các PGĐ Sở;    

      - P. QLVT, QLKCHTGT&ATGT; 

      - Thanh tra Sở GTVT HP;    

      - Đài PT&TH HP; 

      - Báo HP, Chuyên mục ANHP;                

      - Website Sở GTVT HP; 

      - Lưu: VP, QLVT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Duy Tùng 
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