
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 tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị 

định quy định về trình tự, thủ tục cấp 

giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải 

và phương tiện hoạt động vận chuyển 

đường bộ qua biên giới.  

Điện Biên, ngày     tháng 6  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Ngoại vụ, Tư 

pháp; 

- Công an tỉnh Điện Biên; 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội vận tải ô tô Điện Biên; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải. 
 

Thực hiện Công văn số 1799/UBND-TH ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về trình tự, 

thủ tục cấp giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận 

chuyển đường bộ qua biên giới.  

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh nội dung tham gia góp ý 

kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho đơn 

vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới 

theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 5315/BGTVT-HTQT ngày 

08/6/2021. Sở GTVT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ban 

ngành liên quan tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định. Ý kiến đóng góp của 

các quý cơ quan bằng văn bản đề nghị gửi về Sở GTVT trước ngày 21/6/2021, bản 

mềm gửi về địa chỉ Gmail: qlvtptnl.dienbien@gmail.com. 

Nếu quá thời hạn trên, Quý cơ quan, đơn vị không có văn bản tham gia thì 

đồng nghĩa với việc Quý cơ quan, đơn vị đồng ý đối với nội dung dự thảo Nghị 

định. 

(Hồ sơ đính kèm gồm: Dự thảo tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định, Báo 

cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định)  

Trân trọng sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Đ/c Giám đốc Sở (b/cáo); 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Bình 
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