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QUYẾT ĐỊNH 

V/v công bố điều chỉnh, bổ sung Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải  

hành khách cố định bằng xe ô tô năm 2023 

 

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 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2022 

của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 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 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2021/TT-

BGTVT ngày 04 tháng 02 năm 2021 và Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15 

tháng 7 năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải; 

Căn cứ Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2022 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Công văn số 13270/BGTVT-VT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Bộ 

Giao thông vận tải về việc cập nhật, bổ sung vào Danh mục mạng lưới tuyến vận 

tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc; 

Căn cứ Công văn số 3575/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 16 tháng 11 năm 

2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên về việc cập nhật, bổ sung tuyến vận 

tải hành khách cố định vào danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định 

nội tỉnh bằng xe ô tô; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố và ban hành kèm theo Quyết định này Biểu đồ chạy xe theo 

tuyến đã được điều chỉnh, bổ sung các tuyến vận tải hành khách cố định.  

(Biểu đồ chi tiết được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Điện Biên tại địa chỉ http://sogtvt.dienbien.gov.vn). 

Điều 2. Căn cứ vào danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định, 

Biểu đồ chạy xe theo tuyến đã được công bố, các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh 

doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định được quyền lựa chọn giờ xe xuất bến 
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và thực hiện đăng ký khai thác tuyến theo quy định; Đối với tuyến mới chưa nằm 

trong danh mục mạng lưới tuyến đã được cơ quan có thẩm quyền công bố, đơn vị 

vận tải thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 20 Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ;  

Đối với tuyến đang khai thác yêu cầu các đơn vị vận tải tổ chức khai thác 

tuyến theo đúng Biểu đồ chạy xe đã được công bố và phương án khai thác tuyến đã 

xây dựng, chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô; Đối với các tuyến đang khai thác đã được chấp thuận điều chỉnh hành 

trình chạy xe tại Công văn số 13270/BGTVT-VT ngày 12/12/2022 của Bộ Giao 

thông vận tải, đề nghị đơn vị chủ động nghiên cứu Biểu đồ chạy xe đã công bố,  

điều chỉnh lại phương án khai thác tuyến và gửi về Sở GTVT tỉnh Điện Biên để 

quản lý theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện và 

Người lái, Chánh Thanh tra Sở, Giám đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh 

vận tải khách, Giám đốc Ban quản lý Bến xe và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3; 

- Bộ GTVT; 

- UBND tỉnh;    (b/c) 

- Cục ĐBVN; 

- Sở GTVT các tỉnh, TP (p/h); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PT&NL. 

  
 

 
 

Trần Thanh Kiên 
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