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THÔNG BÁO  

Công khai giá cước vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Sơn La  

đến thời điểm 22/12/2022 

Thực hiện Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND 

tỉnh về việc thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Công văn số 706/STC-QLGCS ngày 04/3/2022 của Sở Tài chính 

về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô. 

Sở Giao thông vận tải công khai giá cước vận tải hành khách, các Doanh 

nghiệp/tên tuyến trên địa bàn tỉnh đến thời điểm 22/12/2022 như sau: 

I. Thời điểm công khai: Từ ngày 23/12/2022. 

II. Nội dung: Công khai giá cước vận tải hành khách, các Doanh 

nghiệp/tên tuyến theo phụ lục chi tiết đính kèm. 

III. Hình thức: Công khai trên trang Website của Sở Giao thông vận tải 

Sơn La và niêm yết tại Công ty Cổ phần bến xe khách Sơn La. 

Trân trọng Thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị được biết./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tài chính (để t/ hợp); 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Tổ Website Sở GTVT; 

- Cty CP bến xe khách Sơn La;  

- Lưu: VT, KHTC, (Hòa). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Trọng Thắng 
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