
 

 

THÔNG BÁO 
Về việc ngừng, giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải khách cố định 

 

 

Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giao thông vận tải; 

Ngày 18/12/2020, Sở GTVT Nam Định có văn bản số 2694/SGTVT-

QLVTPTNL về việc đơn vị vận tải hành khách không bố trí xe khai thác tuyến 

theo quy định.  

Sở GTVT Nam Định thông báo danh sách 31 tuyến vận tải hành khách cố 

định ngừng, giảm số chuyến khai thác thuộc 12 đơn vị vận tải (chi tiết có danh 

sách gửi kèm). Đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố phối hợp công bố lại các 

nội dung theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 4 của Nghị định 

10/2020/NĐ-CP và cập nhật quản lý lịch xe xuất bến tại bến xe nơi đến./. 

 
Nơi nhận: 
- Tổng Cục đường bộ Việt Nam;  (để báo cáo) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở GTVT các tỉnh, TP liên quan; 

- Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện; 

- Các bến xe liên quan; 

- Các đơn vị vận tải; 

- Lưu: QLVT-PTNL, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

      Đinh Xuân Hùng 
 

 
 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:         /TB-SGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày         tháng 01  năm 2021 
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