
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SGTVT-QLVT,PTNL Sóc Trăng, ngày        tháng 6 năm 2021 

V/v triển khai sử dụng phần 

mềm dịch vụ công trực tuyến đối 

với thủ tục đăng ký khai thác 

tuyến vận tải hành khách cố định  

 

 

      Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo 

tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thực hiện Công văn số 4300/TCĐBVN-VT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công 

trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ 

công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố 

định, cụ thể: 

1. Địa chỉ truy cập phần mềm dịch vụ công: https://tuyenvantai.mt.gov.vn 

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/7/2021. 

* Lưu ý các đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện đăng ký tài khoản và 

nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn trên phần mềm. (Từ ngày 01/7/2021, không 

nộp hồ sơ trực tiếp bằng bản giấy hoặc qua hệ thống bưu chính) 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng gửi các đơn vị kinh doanh vận tải hành 

khách theo tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện./. 

(Tài liệu hướng dẫn đính kèm theo công văn và được đăng tải tại Trang 

thông tin điện tử của Sở GTVT Sóc Trăng: https://sogtvt.soctrang.gov.vn mục 

“Thông báo vận tải”) 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- TT phục vụ hành chính công tỉnh; 

- VP Sở;   

- Lưu: VT, QLVT,PTNL. 

https://tuyenvantai.mt.gov.vn/
https://sogtvt.soctrang.gov.vn/
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