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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-SGTVT Điện Biên, ngày      tháng 5 năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v sửa đổi, bổ sung biểu đồ chạy xe trên các tuyến  

VTHK cố định bằng ô tô năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 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 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 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 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 

60/2015/TT-BGTVT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ GTVT; 

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2010 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy Sở Giao thông 

vận tải; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện và Người lái, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung biểu đồ chạy xe trên các tuyến vận tải hành khách cố 

định bằng xe ô tô năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ biểu đồ đã công bố và sửa đổi, bổ sung biểu đồ: 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải tiếp tục khai thác trên các tuyến đã 

được cơ quan quản lý tuyến chấp thuận hoặc thông báo đăng ký thành công. 

- Các đơn vị vận tải có đủ điều kiện và nhu cầu khai thác các chuyến xe chưa 

có đơn vị khai thác chủ động lập và gửi hồ sơ đăng ký khai thác về cơ quan quản lý 

tuyến để xem xét, giải quyết theo quy định. 
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- Đối với các tuyến vận tải hành khách đã được Sở GTVT chấp thuận điều 

chỉnh phương án khai thác tuyến, đề nghị các đơn vị vận tải lập phương án khai 

thác tuyến (sau khi điều chỉnh) gửi Sở GTVT trước khi tổ chức thực hiện. 

- Các tuyến còn lại thực hiện theo biểu đồ đã công bố tại Quyết định số 

01/QĐ-SGTVT ngày 02/01/2020 được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 54/QĐ-

SGTVT ngày 06/02/2020, Quyết định số 95/QĐ-SGTVT ngày 03/3/2020, Quyết 

định số 159/QĐ-SGTVT ngày 20/4/2020 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên. 

Điều 3. Các Ông (Bà): Trưởng phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện và 

Người lái, Chánh Thanh tra Sở, Giám đốc các đơn vị kinh doanh vận tải khách, 

Giám đốc Ban quản lý Bến xe và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3; 

- Bộ GTVT; 

- UBND tỉnh;              (b/cáo) 

- Tổng cục ĐBVN; 

- Đ/c Giám đốc Sở;  

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PT&NL. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thái Bình 
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