
Kính gửi:  

- Các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở; 

- Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Điện Biên; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải. 
 

 

Ngày 04 tháng 02 năm 2021 Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 

số 02/2021/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng 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, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2021. 

(Thông tư được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở GTVT tỉnh 

Điện Biên tại địa chỉ: http://www.sogtvt.dienbien.gov.vn)  

Để tổ chức, triển khai thực hiện Thông tư có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ 

các quy định của pháp luật. Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên yêu cầu các 

đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Ban Quản lý bến xe và các phòng, ban, 

đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu triển khai, tổ chức thực hiện. Trong quá 

trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở 

GTVT Điện Biên thông qua phòng Quản lý vận tải phương tiện & người lái để 

được hướng dẫn hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện kịp 

thời./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh;            (b/cáo) 

- Đ/c Giám đốc Sở;          

- UBND các huyện, thị xã, Tp; (p/hợp) 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 
                Nguyễn Thái Bình 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SGTVT-QLVTPT&NL 

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

02/2021/TT-BGTVT của Bộ GTVT 

 
 

Điện Biên, ngày      tháng 4  năm 2021 
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