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BÁO CÁO 

Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách khuyến 

khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 

 

Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra 

Tờ trình số 478/TTr-UBND ngày 10/12/2021 và dự thảo Nghị quyết quy định 

một số chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách 

công cộng bằng xe buýt như sau: 

 Loại hình vận tải hành khách công cộng (HKCC) bằng xe buýt đã đem lại 

nhiều tiện ích cho người sử dụng như giá vé xe buýt khá rẻ so với các loại hình 

vận tải khác, phù hợp với người có thu nhập thấp và rất tiện lợi cho những hành 

khách đi lại thường xuyên nên đã thu hút được đa số người dân đi lại. Từ đó, 

giảm được phương tiện cá nhân tham gia giao thông, hạn chế ùn tắc, góp phần 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.  

Tuy vậy, hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh thời gian 

qua vẫn còn nhiều bất cập cần phải khắc phục như: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục 

vụ vận tải HKCC bằng xe buýt còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là hệ 

thống điểm đầu, điểm cuối, bãi đỗ xe, nhà chờ,…; phương tiện, thiết bị xuống 

cấp chậm được đầu tư khắc phục; mức tăng trưởng sản lượng vận chuyển hành 

khách hàng năm còn khiêm tốn; chưa có tuyến xe buýt nội thành, nội thị; một số 

tuyến xe buýt chưa thu hút được hành khách nên doanh thu không đủ bù đắp chi 

phí,….Vì vậy, việc ban hành chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt động 

vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt là cần thiết. 

Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2015
1
 và điểm g khoản 9 Điểu 30 của Luật Ngân sách Nhà nước 

năm 2015
2
, việc ban hành chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt động vận 

tải hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân tỉnh.  

                                           
1
 Quyết định chủ trương, biện pháp cụ thể để khuyến khích, huy động các thành phần kinh tế tham gia cung cấp 

các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 
2
 Quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định khung của Chính 

phủ. 



2 

 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về một số chính 

sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng 

xe buýt, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
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