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GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

 

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 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;  

Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015 của Bộ Giao 

thông vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định 

liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết 

định số 3848/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2015, Quyết định số 135/QĐBGTVT 

ngày 15/01/2016, Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2016, Quyết định 

số 189/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017, Quyết định số 2318/QĐBGTVT ngày 

04/8/2017, Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2018; Quyết định số 

1888/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2018; Quyết định số 667/QĐBGTVT ngày 

19/4/2019 và Quyết định số 1725/QĐ-BGTVT ngày 19/9/2019 và Quyết định 

số 542/QĐ-BGVT ngày 03/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt, 

điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên 

tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 3332/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 quy định vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh BRVT; 

  t đề nghị của T ưởng  h ng Quản    vận tải  hương tiện và người  ái; 

 

   ẾT ĐỊ  : 

 

Đ    1.                                 ế  đị            đ          

       ế                                           ế                đị      

         ị  –           ă  2021.  

Công khai niêm yết                      đ ện tử Sở bi   đ  ch y xe từng 

tuyến VTHK liên t nh có bế  đ /đến ở Bà Rịa –          (trang web: 

http://sogtvt.baria-vungtau.gov.vn/) 

UBND TỈNH BÀ RỊA –  ŨNG  ÀU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G ĨA  IỆT NAM 

Độc l p – Tự do – H nh phúc 

 

S :             / Đ-SGTVT 

  

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2021 
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Trầ  T ượng Chí 
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