
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 542 /QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 07 tháng 3 năm 2019 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào 

Bến xe ô tô trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

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

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

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; 

Căn cứ 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 

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 liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực 

hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 499/STC-

QLG&CS ngày 27 tháng 02 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quyết định này phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ. 

2. Áp dụng đối với các đơn vị khai thác bến xe, đơn vị tham gia vận tải 

hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, xe taxi, đơn vị 

tham gia vận tải hàng hóa trên đường bộ khi ra, vào bến xe ô tô khách trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ. 

Điều 2. Khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô 

1. Khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô loại 1 (Phụ lục I). 

2. Khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô loại 2 (Phụ lục II). 

3. Khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô loại 3 (Phụ lục III). 
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4. Khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô loại 4 (Phụ lục IV). 

5. Khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô loại 5 (Phụ lục V). 

6. Khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô loại 6 (Phụ lục VI). 

          Điều 3. Điều chỉnh khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô 

1. Tùy theo sự biến động giá trên thị trường, mức độ đầu tư cơ sở vật chất 

của bến xe ô tô, giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô được điều chỉnh theo quy định 

của pháp luật. 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu, 

trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào 

bến xe ô tô khi có yêu cầu. 

2. Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện kiểm tra các bến xe trên địa 

bàn thành phố và xử lý các trường hợp vi phạm của đơn vị quản lý bến xe, đơn 

vị vận tải theo quy định của pháp luật. 

 Điều 4. Trách nhiệm thi hành và hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 3302/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Cần Thơ về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe ô tô trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ.  

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ 

trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

     

Nơi nhận:                                                                                 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Giao thông vận tải; 

- Tổng cục Thuế; 

- TT. Thành ủy; 

- TT. HĐND thành phố; 

- CT và các PCT UBND thành phố; 

- Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, 

 Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; 

- Cục Thuế thành phố; 

- UBND quận, huyện; 

- VP UBND thành phố (3B); 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT.TT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Dũng 
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PHỤ LỤC I 

Khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô loại 1 

(Kèm theo Quyết định số 542 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của UBND thành phố) 

Đơn vị tính: đồng 

STT Loại dịch vụ Đơn vị tính Giá tối thiểu Giá tối đa 

1 Xe tuyến cố định    

a Tuyến có cự ly dưới 60 km đồng/ghế/chuyến 5.000     5.500  

b Tuyến có cự ly từ 60 km đến dưới 150 km     

- Xe ghế thường đồng/ghế/chuyến 5.500     6.000  

- Xe giường nằm và ghế cao cấp đồng/ghế, giường/chuyến 7.200     7.800  

c Tuyến có cự ly từ 150 km trở lên     

- Xe ghế thường đồng/ghế/chuyến 6.000     6.500  

- Xe giường nằm và ghế cao cấp đồng/ghế, giường/chuyến 9.000     9.800  

2 Xe tải ra, vào bến, lên xuống hàng hóa    

a Xe tải dưới 1,5 tấn đồng/xe/chuyến 20.000   20.000  

b Xe tải từ 1,5 tấn đến dưới 3,5 tấn đồng/xe/chuyến 30.000   30.000  

c Xe tải từ 3,5 tấn trở lên đồng/xe/chuyến 50.000   50.000  

d Xe tải container, xe rơmooc hoặc sơmirơmooc đồng/xe/chuyến 60.000   60.000  

3 Xe khách lên, xuống hàng hóa và xe vãng lai ra, vào bến xuống khách     

a Xe khách dưới 29 ghế đồng/xe/chuyến 15.000   15.000  

b Xe khách từ 29 ghế trở lên đồng/xe/chuyến 25.000   25.000  

4 Xe buýt ra, vào bến đồng/ghế/chuyến 800        800  

5 Xe taxi ra, vào bến đồng/xe/chuyến 10.000   10.000  

6 Xe ô tô trung chuyển hành khách đồng/ghế/ngày 8.000     8.000  

7 Xe ô tô từ 09 chổ trở xuống làm dịch vụ ra, vào bến đồng/xe/chuyến 10.000   10.000  
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PHỤ LỤC II 

Khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô loại 2 

(Kèm theo Quyết định số 542 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của UBND thành phố) 

Đơn vị tính: đồng 

STT Loại dịch vụ Đơn vị tính Giá tối thiểu Giá tối đa 

1 Xe tuyến cố định    

a Tuyến có cự ly dưới 60 km đồng/ghế/chuyến 4.800 5.200 

b Tuyến có cự ly từ 60 km đến dưới 150 km     

- Xe ghế thường đồng/ghế/chuyến 5.200 5.700 

- Xe giường nằm và ghế cao cấp đồng/ghế, giường/chuyến 6.800 7.400 

c Tuyến có cự ly từ 150 km trở lên     

- Xe ghế thường đồng/ghế/chuyến 5.700 6.200 

- Xe giường nằm và ghế cao cấp đồng/ghế, giường/chuyến 8.600 9.300 

2 Xe tải ra, vào bến, lên xuống hàng hóa     

a Xe tải dưới 1,5 tấn đồng/xe/chuyến 18.000 19.000 

b Xe tải từ 1,5 tấn đến dưới 3,5 tấn đồng/xe/chuyến 27.000 28.500 

c Xe tải từ 3,5 tấn trở lên đồng/xe/chuyến 45.000 47.500 

d Xe tải container, xe rơmooc hoặc sơmirơmooc đồng/xe/chuyến 54.000 57.000 

3 Xe khách lên, xuống hàng hóa và xe vãng lai ra, vào bến xuống khách     

a Xe khách dưới 29 ghế đồng/xe/chuyến 13.500 14.300 

b Xe khách từ 29 ghế trở lên đồng/xe/chuyến 22.500 23.800 

4 Xe buýt ra, vào bến đồng/ghế/chuyến 720 760 

5 Xe taxi ra, vào bến đồng/xe/chuyến 9.000 9.500 

6 Xe ô tô trung chuyển hành khách đồng/ghế/ngày 7.200 7.600 

7 Xe ô tô từ 09 chổ trở xuống làm dịch vụ ra, vào bến đồng/xe/chuyến 9.000 9.500 
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PHỤ LỤC III 

Khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô loại 3 

(Kèm theo Quyết định số 542 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của UBND thành phố) 

Đơn vị tính: đồng 

STT Loại dịch vụ Đơn vị tính Giá tối thiểu Giá tối đa 

1 Xe tuyến cố định    

a Tuyến có cự ly dưới 60 km đồng/ghế/chuyến 4.500 5.000 

b Tuyến có cự ly từ 60 km đến dưới 150 km    

- Xe ghế thường đồng/ghế/chuyến 5.000 5.400 

- Xe giường nằm và ghế cao cấp đồng/ghế, giường/chuyến 6.500 7.000 

c Tuyến có cự ly từ 150 km trở lên    

- Xe ghế thường đồng/ghế/chuyến 5.400 5.900 

- Xe giường nằm và ghế cao cấp đồng/ghế, giường/chuyến 8.100 8.800 

2 Xe tải ra, vào bến, lên xuống hàng hóa    

a Xe tải dưới 1,5 tấn đồng/xe/chuyến 17.000 18.000 

b Xe tải từ 1,5 tấn đến dưới 3,5 tấn đồng/xe/chuyến 25.500 27.000 

c Xe tải từ 3,5 tấn trở lên đồng/xe/chuyến 42.500 45.000 

d Xe tải container, xe rơmooc hoặc sơmirơmooc đồng/xe/chuyến 51.000 54.000 

3 Xe khách lên, xuống hàng hóa và xe vãng lai ra, vào bến xuống khách    

a Xe khách dưới 29 ghế đồng/xe/chuyến 12.800 13.500 

b Xe khách từ 29 ghế trở lên đồng/xe/chuyến 21.300 22.500 

4 Xe buýt ra, vào bến đồng/ghế/chuyến 680 720 

5 Xe taxi ra, vào bến đồng/xe/chuyến 8.500 9.000 

6 Xe ô tô trung chuyển hành khách đồng/ghế/ngày 6.800 7.200 

7 Xe ô tô từ 09 chổ trở xuống làm dịch vụ ra, vào bến đồng/xe/chuyến 8.500 9.000 
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PHỤ LỤC IV 

Khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô loại 4 

(Kèm theo Quyết định số 542 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của UBND thành phố) 

Đơn vị tính: đồng 

STT Loại dịch vụ Đơn vị tính Giá tối thiểu Giá tối đa 

1 Xe tuyến cố định    

a Tuyến có cự ly dưới 60 km đồng/ghế/chuyến 4.300 4.700 

b Tuyến có cự ly từ 60 km đến dưới 150 km    

- Xe ghế thường đồng/ghế/chuyến 4.700 5.100 

- Xe giường nằm và ghế cao cấp đồng/ghế, giường/chuyến 6.100 6.600 

c Tuyến có cự ly từ 150 km trở lên    

- Xe ghế thường đồng/ghế/chuyến 5.100 5.500 

- Xe giường nằm và ghế cao cấp đồng/ghế, giường/chuyến 7.700 8.300 

2 Xe tải ra, vào bến, lên xuống hàng hóa    

a Xe tải dưới 1,5 tấn đồng/xe/chuyến 16.000 17.000 

b Xe tải từ 1,5 tấn đến dưới 3,5 tấn đồng/xe/chuyến 24.000 25.500 

c Xe tải từ 3,5 tấn trở lên đồng/xe/chuyến 40.000 42.500 

d Xe tải container, xe rơmooc hoặc sơmirơmooc đồng/xe/chuyến 48.000 51.000 

3 Xe khách lên, xuống hàng hóa và xe vãng lai ra, vào bến xuống khách    

a Xe khách dưới 29 ghế đồng/xe/chuyến 12.000 12.800 

b Xe khách từ 29 ghế trở lên đồng/xe/chuyến 20.000 21.300 

4 Xe buýt ra, vào bến đồng/ghế/chuyến 640 680 

5 Xe taxi ra, vào bến đồng/xe/chuyến 8.000 8.500 

6 Xe ô tô trung chuyển hành khách đồng/ghế/ngày 6.400 6.800 

7 Xe ô tô từ 09 chổ trở xuống làm dịch vụ ra, vào bến đồng/xe/chuyến 8.000 8.500 
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PHỤ LỤC V 

Khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô loại 5 

(Kèm theo Quyết định số 542 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của UBND thành phố) 

Đơn vị tính: đồng 

STT Loại dịch vụ Đơn vị tính Giá tối thiểu Giá tối đa 

1 Xe tuyến cố định    

a Tuyến có cự ly dưới 60 km đồng/ghế/chuyến 4.000 4.400 

b Tuyến có cự ly từ 60 km đến dưới 150 km    

- Xe ghế thường đồng/ghế/chuyến 4.400 4.800 

- Xe giường nằm và ghế cao cấp đồng/ghế, giường/chuyến 5.800 6.200 

c Tuyến có cự ly từ 150 km trở lên    

- Xe ghế thường đồng/ghế/chuyến 4.800 5.200 

- Xe giường nằm và ghế cao cấp đồng/ghế, giường/chuyến 7.200 7.800 

2 Xe tải ra, vào bến, lên xuống hàng hóa    

a Xe tải dưới 1,5 tấn đồng/xe/chuyến 15.000 16.000 

b Xe tải từ 1,5 tấn đến dưới 3,5 tấn đồng/xe/chuyến 22.500 24.000 

c Xe tải từ 3,5 tấn trở lên đồng/xe/chuyến 37.500 40.000 

d Xe tải container, xe rơmooc hoặc sơmirơmooc đồng/xe/chuyến 45.000 48.000 

3 Xe khách lên, xuống hàng hóa và xe vãng lai ra, vào bến xuống khách    

a Xe khách dưới 29 ghế đồng/xe/chuyến 11.300 12.000 

b Xe khách từ 29 ghế trở lên đồng/xe/chuyến 18.800 20.000 

4 Xe buýt ra, vào bến đồng/ghế/chuyến 600 640 

5 Xe taxi ra, vào bến đồng/xe/chuyến 7.500 8.000 

6 Xe ô tô trung chuyển hành khách đồng/ghế/ngày 6.000 6.400 

7 Xe ô tô từ 09 chổ trở xuống làm dịch vụ ra, vào bến đồng/xe/chuyến 7.500 8.000 
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PHỤ LỤC VI 

Khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô loại 6 

(Kèm theo Quyết định số 542 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của UBND thành phố) 

Đơn vị tính: đồng 

STT Loại dịch vụ Đơn vị tính Giá tối thiểu Giá tối đa 

1 Xe tuyến cố định    

a Tuyến có cự ly dưới 60 km đồng/ghế/chuyến 3.800 4.100 

b Tuyến có cự ly từ 60 km đến dưới 150 km    

- Xe ghế thường đồng/ghế/chuyến 4.100 4.500 

- Xe giường nằm và ghế cao cấp đồng/ghế, giường/chuyến 5.400 5.900 

c Tuyến có cự ly từ 150 km trở lên    

- Xe ghế thường đồng/ghế/chuyến 4.500 4.900 

- Xe giường nằm và ghế cao cấp đồng/ghế, giường/chuyến 6.800 7.400 

2 Xe tải ra, vào bến, lên xuống hàng hóa    

a Xe tải dưới 1,5 tấn đồng/xe/chuyến 14.000 15.000 

b Xe tải từ 1,5 tấn đến dưới 3,5 tấn đồng/xe/chuyến 21.000 22.500 

c Xe tải từ 3,5 tấn trở lên đồng/xe/chuyến 35.000 37.500 

d Xe tải container, xe rơmooc hoặc sơmirơmooc đồng/xe/chuyến 42.000 45.000 

3 Xe khách lên, xuống hàng hóa và xe vãng lai ra, vào bến xuống khách    

a Xe khách dưới 29 ghế đồng/xe/chuyến 10.500 11.300 

b Xe khách từ 29 ghế trở lên đồng/xe/chuyến 17.500 18.800 

4 Xe buýt ra, vào bến đồng/ghế/chuyến 560 600 

5 Xe taxi ra, vào bến đồng/xe/chuyến 7.000 7.500 

6 Xe ô tô trung chuyển hành khách đồng/ghế/ngày 5.600 6.000 

7 Xe ô tô từ 09 chổ trở xuống làm dịch vụ ra, vào bến đồng/xe/chuyến 7.000 7.500 
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