
U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIET NAM 
T!NH NINH BINH Dc 1p - Tur do - Htnh phñc 

S:  61  /2022/QD-UBND Ninh BInh, ngày /qtháng 11 nám 2022 

QUYET D!NH 
Ban hành Quy dnh v t chirc, quail 1 hott Ctng 

cüa bãi do xe trén dja bàn tnh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN T!NH NINH B!NH 

Can ctLuat To chi'c chInh quyn dfaphu'ang  ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

Can ct Luat  Sra di, bo sung rnt s diu cza Luat Td ch&c ChInh phi 
và Luat  T ch&c chInh quyn djaphiwng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can ci Luat Ban hành van ban quy phgm pháp luat  ngày 22 tháng 6 
nám 2015; 

Can th Luat Sca dOi, bo sung mat  so' diê'u cza Lugt Ban hành van ban 
quyphgmpháp luat  ngày 18 tháng 6 näm 2020, 

Can thLuat Giao thông du'ô'ng b5 ngày 13 tháng 11 näm 2008; 

Can cz' Nghj d/nh sO' 33/2019/ND-C? ngày 23 tháng 4 nám 2019 cia 
ChInh phi quy dinh viçc quán lj, th dzing và khai thác tài san kit ciu hg tdng 
giao thông du'ô'ng bó, 

Can ct2' Thông tw sO 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 näm 2020 cia 
Bç5 tru'ó'ng B5 Giao thông Van  tái quy djnh v to' cht'c, quán l hogt dc5ng van 
tái bang xe 0 tO và c1ich vy ho trçr van tái dzthng bô, 

Theo d nghj cüa Giám dó'c SO' Giao thông van  tái tgi TO' trinh so' 
105/TTr-SGTVTngày 13 tháng 9 näm 2022. 

QUYET JMNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh v t chirc, quàn 
1 hot dng cüa bãi d xe trên da bàn tinh Ninh BInh. 

Diêu 2. Hiêu luc thi hành 

Quyêt djn1TI nay có hiu lirc thi hành k tr ngày 15 tháng 12 nàm 2022. 

Diti 3. To chirc thuc hiên 
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Chánh Van phông U' ban nhan dan tinh; Thu trithng các si, ban, ngành 
cüa tinh; Chü tjch U' ban nhân dan các huyn, thành ph và các ca quan, t 
chüc, Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh này./. 

No'! nI,in: 
-NhuDiu3; 

Bô Giao thông Van tãi; 
- Thtro'ng trirc Tinh Oy; 
- Thu'?rng tr?c  HDND tinh; 
- Uy ban Mt trn To Quôc Vit Nam tinh; 
- ChO tjch và các Phó ChO tjch UBND tinh; 
- Website ChInh phO; 
- Cue Kiêm tra VBQPPL (B Tur pháp); 
- Báo Ninh BInh; 
- Cong báo tinh Ninh BInh; 
- Dâi Phát thanh và Truyên hInh tinh; 
- Cong thông tin din tO' tinh; 
- Liru: VT, VP4,5,7, 

Vrnhvp4lO3.QD 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TECH 
PHO CHU TICH 

Nguyn Cao Soon 
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HAN DAN 
H BINH 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

QUY D!NH 
V t chü'c, quail 1 hoit dng cüa bãi d xe trên dja bàn tinh Ninh Blnh 

(Kern theo Quyé't djnh sd 67 /2022/QD-UBND 
ngày  jq  tháng 11 nárn 2022 cia U3) ban nhán dan tInh Ninh Blnh) 

Chiro'ng I 
QUY D!NH CHUNG 

Diu 1. Pham vi diu chinh 

1. Quy djnh nay quy djnh v vic t chirc, quãn hoat  dng cüa bãi d 
xe trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

2. Quy djnh nay không diu chinh di vâi: 

a) Vic t chirc, quán 1 hott dng cüa bäi d xe không kinh doanh djch 
vit h trV vn tâi ththng b. 

b) Vic t chirc, quàn 1) boat  dng cUa bãi d xc cao tng, thông minh; bãi 
xe ngm; bâi d xe thuc các tram  dtirng nghi duè'ng b; bäi d xe tm thi 

phic vu sr kin, 1, hi. 

3. Các ni dung khác có lien quan dn bâi d6 xe không diiqc quy dnh tai 
Quy dnh nay thI thirc hin theo các van bàn quy phm pháp 1ut hin hành. 

Biu 2. Dôi tirçrng áp diing 

Quy djnh nay áp ding d& vi các ca quail, t chirc và cá nhân có lien 
quan dn vic t cht'rc, quàn boat dng cüa bài d xe trên dja bàn tinh Ninh Bmnh. 

Chtro'ng II 
QUY DINJI CU THE 

Biu 3. Quy djnh v bãi d xe 

1. V du ti.r xây dçrng bäi d xc 

Vic du tu xây dimg bäi d xc pbài thirc hin theo quy djnh cüa Lut Giao 
thông dumg b, Lut Xây dirng, Lu.t Dt dai và các van bàn quy pham pháp 
1ut có lien quail. 

2. Yêu câu dôi vi bãi d xc 
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a) Bãi d xe phãi dáp irng các yêu cu quy djnh tai  khoân 1 Diu 55 Thông 
ni s 1 2/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 nàm 2020 cüa B tru&ng BO Giao 
thông vn tài quy djnh v t chirc, quãn l hott dng vn tâi b&ng xe ô to và djch 
vi h trçl vtn tài dung b. 

b) Bãi d xe phài gn bin s 1.408 "Noi d Xe" theo QC\TN 
41:201 9/BGTVT Quy chun k thut quc gia v báo hiu du&ng b ban hành 
kern theo Thông tu s 54/201 9/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 näm 2019 cüa 
Bô trithng B Giao thông vn tãi. Di vâi bãi d xe có hott dng kinh doanh 
phài gtn bang hiu "Bãi d ge" kern theo ten bãi d xe và ten don vj quàn 1, 
kinh doanh bâi d Xe. 

c) Din tIch ch d cüa các phi.rang tin giao thông tai  bâi d e phâi tuân 
thu theo QCVN 01:2021/BXD Quy chun k thut quc giav quy hoach Xây 
dimg ban hành kern theo Thông tu s 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 näm 
2021 cüa B trithng B Xây drng. 

d) Dáp üng các yêu cu khác theo quy djnh cüa pháp lust (nu co). 

3. Ni dung kinh doanh tai  bãi d e 

Ni dung kinh doanh tai  bãi d e th%rc hin theo quy djnh tti khoân 2 
Diu 55 Thông tu s 12/2020/TT-BGTVT. 

Diu 4. Thông báo v bãi d xe 

1. Thông báo dim bãi d xe vào hoat  dng 

a) Don vj quán 1, kinh doanh bài d e phái g1ri thông báo bang van bàn 
v vic dua bäi d e vâo hot dng cho S Giao thông 4n tài và Uy ban nhân 
dan huyn, thành ph noi có bâi d xe trong thai han  It nht là 05 ngày lam vic 
trrnrc ngày dir kin dua bãi d xe vào hoat dng. 

b) Dan v quàn 1, kinh doanh bãi d xe sau khi glri thông báo theo quy 
djnh tai  dim a khoãn nay phâi tip tic thông báo cOng khai vic dim bâi d e 
vào hoat  dng trén Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh Ninh BInh trong thai gian 
03 ngày lien tip truâc ngày dir kin dua bâi d e vâo hoat  dng. 

2. Dôi vâi bài do Xe duqc dua vào hoat dng truc khi Quy djnh nay có 
hiu lirc thi hành, don vj quãn l, kinh doanh bài d xe phái gi:ri thông báo bng 
van bàn v hoat  dng cüa bäi d xe dn S Giao thông 4n tài và Uy ban nhân 
dan huyn, thành ph noi có bãi d Xe; dng thai thông báo cong khai trên Dài 
Phát thanh và Truyn hInh tinh Ninh BInh trong thai gian 03 ngày lien tip. Thai 
han thông báo thirc hin nhu sau: 

a) Trung hgp bäi d xe bão dam các diu kin hoat dng theo quy dnh 
cña pháp 1ut hin hành thI don vj quàn 1, kinh doanh bãi d Xe có trách nhim 
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thông báo v hoat dng cüa bâi d xe trong thai han  06 tháng k tü ngày Quy 
dinh nay có hiêu luc thi hành. 

b) Trtnng hqp bãi d xe không bão dam các diu kin hoat dng theo quy 
djnh cüa pháp 1ut hin hành thI chü du tu bäi d xe có trách nhim rà soát các 
diu kin hoit dng cüa bãi d xe và d diu chinh, b sung cho phü hçp d thirc 
hin vic thông báo v boat dng cüa bãi d xe truâc ngày 01 tháng 01 11am 
2025. 

3. Thông báo quy djnh tai  khoân 1 và khoãn 2 Diu nay phài có các ni 
dung sau: 

a) Ten và dja chi chü du tu bäi d Xe; ten và dja chi dan vj quãn 1, kinh 
doanh bãi d xe (trong trueing hcip chü du tu tr%rc tip quân 1, kinh doanh bäi 

Xe thi chü du tu cüng dng thji là dan vj quãn 1, kinh doanh bâi d Xe). 

b) Ten, dja chi bãi d e. 

c) Diên tIch bãi d e. 

d) Ni dung kinh doanh tai  bãi d e. 

d) Th?yi gian dua bâi d e vào hoat dng. 

e) Thii gian boat  dng trong ngày cüa bãi d Xe. 

4. Trong truing hçp bâi d xe ngü'ng hoat  dng: Dan vj quàn 1, kinh 
doanh bãi d e phãi gri thông báo bang van bàn cho Si Giao thông 4n tài va 
Uy ban nhân dan huyn, thành ph nai có bâi d xc trong thai han  It nht là 05 
ngày truóc ngày bâi d e ngüng boat  dng. 

Trong tri.thng hqp có sir thay di v chü du tu bãi d xc, thay di v dan 
vj quàn 1, kinh doanh bãi d e hoc trueing hqp cãi tao  co s v.t cht dn dn 
thay dM sa d mt bng tng th hotc thay di mt s ni dung tiêu chI k5 
thut cña bãi d Xe: Dan vj quãn 1, kinb doanh bãi d e phài gui thông báo 
bang van bàn cho Sâ Giao thông 4n tâi và Uy ban nhân dan huyn, thành ph 
nai có bãi d e. 

Diu 5. Trách nhiêm cüa chü dãu tir bãi d xe 

1. Thirc hin vic du tu Xây dirng và khai thác bài d xc theo quy djnh 
cUa pháp 1utt. 

2. Thirc hin trách nhim quy djnh tai  Diu 6 Quy djnh nay trong tnthng 
hçip chü du tu trirc tip quàn 1, kinb doanh bãi d Xe. 

Diu 6. Trách nhim cüa don vj quãn 1, kinh doanh bãi d xc 

1. Thirc hin trácb nhim và quyn han  theo quy djnh tai  khoãn 3 Diêu 
55 Thông tu so 12/2020/TT-BGTVT. 
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2. Thông báo v bãi d xe theo quy djnh tai  Diu 4 Quy djnh nay. 

3. Duy trI tInh trng boat dng cüa bãi d xe bào dam an toàn, thun igi. 

4. Tng hçp, báo cáo tInh hInh hoat  dng cüa bãi d xc gui Uy ban nhân 
dan huyn, thành phô ncii có bãi d xe tmc ngày 14 cüa tháng cui qu di 
vâi báo cáo qu, trithc ngày 18 tháng 6 di vOl báo cáo 06 tháng và tn.rOc ngày 
18 tháng 12 hang 11am di vOi báo cáo näm. 

Diu 7. Trách nhim, quyn hn cüa chü phirong tin, ngtrôi lái xe 
ti bãi d xe 

ChU phixcing tin, nguôi lái xe tai  bãi d xe thçrc hin trách nhim và 
quyn han  theo quy djnh tai  kboân 4 Diu 55 Thông tu s 12/2020/TT-BGTVT. 

Diu 8. Trách nhim cüa các s&, ngành và U ban nhân dan các 
huyn, thành phô 

1. SO Giao thông 4n tái 

a) Quàn 1 hoat dng cüa các bãi d Xe trên dja bàn tinh theo thm quyn. 
Tuyên truyn, huOng dn vic thirc hin Quy djnh nay và các van bàn quy pham 
pháp 1ut có lien quan dn t chirc, boat  dng cüa các bãi d xc trên dja bàn 
tinh. 

b) T chirc thanh tra, kim tra djnh kST, dt xut và xir 1 các vi pham di 
vOi don vj quail 1, kinh doanh bãi d xc trên dja bàn tinh theo quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

c) Phi hçp vOi Uy ban nhân dan các huyn, thành ph noi có bài d xc 
trong cong tác phân 1ung giao thông, dam bâo không ün tc tai  các khu virc ra 
vào bãi d xc. 

d) Xây dirng hoc chi dlao  các don vj trrc thuc xây dimg phucmg an giá 
ci th di vOi djch vi trông giü xc duçic du ttr bang ngun 
vn ngân sách nhà rnrOc; Giá t& da djch vii trông gii xc diiçc du tu bang 
ngun vn ngoài ngân sách nhà nithc. 

d) Däng tâi danh sách bài d xc trên dja bàn tinh trên Trang thông tin 
din tü cUa SO Giao thông 4n tâi. 

e) Báo cáo tInh hInh t chüc, quán 1 hoat dng cüa bâi d xc trên dja bàn 
tinh theo quy djnh cüa pháp 1ut ho.c khi có yêu cu. 

2. SOXaydirng 

a) Quàn 1 cong tác quy hoach và du tu xây dijng bãi d xc trên dja bàn 
tinh theo quy djnh cüa pháp 1utt. 

b) HuOng dn chü du tu bâi d xc thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut 
v du Ui xây dirng. 
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3. S&KhoachvàDutu 

Quãn 1 hot dng du tu va däng k kinh doanh bãi d xe theo quy djnh 
cüa pháp 1ut. 

4. S& Tài nguyen và Môi tru&ng 

Quàn 1 vic sir ditng dt d xây drng bâi d xe và vic bào v môi trixàrng 
bâi d xe theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

5. S& Tài chInh 

a) Chü trI, phi hgp vói các co quan lien quan theo dôi, kim tra vic thirc 
hin thu giá djch vii trông giü phuang tin tai  các bãi d xe hin dang ho.t 
dng. 

b) Thm dijnh phuong mn giá trông gilt xe do Sà Giao thông vn tâi xay dirng. 

6. S& Thông tin và Truyn thông 

a) Chi dao  các Co quan báo chI, dài truyn thanh, truyn hInh ph& hqp 
vri Sâ Giao thông vn tài va U ban nhân dan các huyn, thành ph tuyên 
truyn v Quy djnh nay và các van bàn quy phm pháp 1ut có lien quan dn t 
chüc, hoit dng bãi d Xe. 

b) Huóng dn các don vj quàn l, kinh doanh bâi d xe trin khai l'rng 
dçing cong ngh thông tin trong vic quãn 1, vn hành, khai thác bAi d Xe. 

7. Ciic Thu tinh 

a) Chü trI, phi hqp vii các co quan lien quan thirc hin cOng tác quán 1 
thu di vói hoat  dng kinh doanh bâi d xe theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

b) Hufrng dn, thirc hin các nOi  dung khác có lien quan dn hoat dng 
cüa bãi d xe trong phim vi chirc nàng, nhim v1i, quyn hn duqc giao. 

8. Cong an tinh 

a) Chi dio lirc luçing chüc näng hithng dn các don vj quàn 1, kinh doanh 
bãi d xe thirc hin cong tác phông cháy, chlta cháy theo quy djnh; kim tra 
vic chp hành các quy djnh v phông cháy chfta cháy, dam bâo an toàn trong 
qua trInh hot dng cüa bãi d Xe. 

b) T chüc tun tra kim soát, xü 1 vi phm v trt tir an toàn giao thông, 
báo dam an ninh trât tu t.i các bãi d Xe. 

9. Uy ban nhân dan các huyn, thành pM 

a) Thrc hin chirc näng quãn 1 nhà nuOc d6i vOl hoat dng cüa các bãi 
Xe trên dja bàn huyn, thành pM. 

b) Tuyên tmyn v Quy djnh nay và các van bàn quy phm pháp 1ut có 
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lien quan dn vic th chirc, hot dng cüa bãi d xe cho các t, chüc, Ca nhân 
trên dja bàn huyn, thành ph& 

c) Chi dio các lirc luçing chüc näng tang cuô'ng kim tra, dam bâo an ninh 
trt tir và an toàn giao thông trong và ngoài khu v1rc bãi d Xe. 

d) Chü trI, phéi hçxp vth các ca quan chtrc nàng tng hqp nhu cu sü diing 
dt xay drng bãi d xe vào quy hotch, k hoach sü dirng dt cp huyn trInh 
cp có thm quyn phê duyt. 

d) Kim tra cong tác bão v môi tnr?Yng trong qua trInh hot dng cüa 
bai d xe trên dja bàn. 

e) Báo cáo tInh hInh t chüc, quail i hot dng cüa bäi d xe trên dja bàn 
huyn, thành ph khi có yêu cu. 

Chu'o'ng III 

TO CH1J'C THUC HIN 
Diu 9. To chfrc thtrc hiên 

1. Các s0, ban, ngành; U ban nhân dan các huyên, thành pM và cac cci 
quan, t chirc, Ca nhân có lien quan chju trách nhim thirc hin Quy djnh nay. 

2. Di vâi dir an du tu xay drng bãi d xe dang trong qua trInh thirc hin 
thu tiic du tu xây dirng hotc dang xay drng hotc dã xây drng xong tnthc khi 
Quy djnh nay có hiu 1irc thi hành nhisng chua dua vào hoat dng thI chü du 
tu bãi d xe phái xem xét, diu chinh thirc hin theo Quy djnh nay và các vAn 
bàn quy phim pháp 1ut hin hành có lien quail. 

Diu 10. Sfra &ii, bei sung Quy d!nh 

Trong qua trInh thrc hin Quy djrih nay, nu có khó khAn, vuàng rnc 
phát sinh, các cci quan, t chüc và Ca nhan báo cáo kp th?yi v S& Giao thông 
vn tái d thng hçp, tham mu'u U' ban nhân dan tinh xem xét süa di, M sung 
cho phü hcip. 
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