
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

 
Số: 2201/UBND-KTHT 

Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo 

Quyết định quy định về tổ chức, 

quản lý hoạt động của bãi đỗ xe 

trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

         Hương Khê, ngày 18 tháng 9 năm 2020 

 
             Kính gửi:     Sở Giao thông vận tải. 

 

Thực hiện Văn bản số 3121/SGTVT-QLVT ngày 11/9/2020 của Sở Giao 

thông vận tải về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định về tổ chức, 

quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh. Sau khi giao phòng, ngành 

chuyên môn nghiên cứu, Ủy ban nhân dân có ý kiến như sau: 

-  Tại Khoản 1 Điều 3 của Dự thảo: “Bãi đỗ xe là công trình thuộc kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ để phương tiện giao thông đường bộ vào đậu đỗ 

khi ngừng hoạt động; có thể xây dựng trên mặt đất hoặc dưới mặt đất hoặc nửa 

trên mặt đất nửa dưới mặt đất”. Nội dung này không thống nhất với nội dung tại 

Khoản 5, Điều 3 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải và không phù hợp với Khoản 2, Điều 8 Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015. 

-  Tại Khoản 4 Điều 4 của Dự thảo: “Diện tích chỗ đỗ của phương tiện 

giao thông phải thuân thủ theo QCXDVN 01:2008/BXD”. Đề nghị thay thế bằng 

“Diện tích chỗ đỗ của phương tiện giao thông phải thuân thủ theo Quy chuẩn 

QCVN 01:2019/BXD” do Quy chuẩn  QCXDVN 01:2008/BXD đã được thay thế 

bởi Quy chuẩn QCVN 01:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-

BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về Quy hoạch xây dựng. 

- Các nội dung khác thống nhất như nội dung Dự thảo. 

Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo Sở Giao thông vận tải biết, 

tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Duy Đức 
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