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Quảng Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt và công bố biểu đồ vận tải hành khách
cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NINH

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 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;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải và phương tiện,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và công bố biểu đồ vận tải hành khách cố định bằng xe
ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 (Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính
kèm).
Biểu đồ vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh năm 2021 được đăng tải chi tiết trên Cổng thông tin điện tử của Sở GTVT
Quảng Ninh theo địa chỉ: http://quangninh.gov.vn/vi-VN/So/sogiaothongvantai.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2021 và thay thế Quyết
định số 49/QĐ-SGTVT ngày 07/01/2021 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Quảng Ninh về việc công bố biểu đồ vận tải khách cố định trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh.
Các ông (bà) Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý vận tải và
phương tiện, Chánh thanh tra Sở, Giám đốc các đơn vị quản lý, khai thác bến xe,
Các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh theo tuyến cố định trên địa bàn
tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2 (thực hiện);
- Vụ vận tải - Bộ GTVT;
- Tổng Cục ĐB Việt Nam; (Báo cáo)
- UBND tỉnh;
- Giám đốc Sở;
- Sở GTVT các đầu tuyến;
- VP Sở (Đăng tải lên cổng TTĐT);
- Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, QLVT&PT.
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