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THÔNG BÁO 
Về việc công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định  

bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng -  Tháng 5/2022 
 
 

 

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

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 29/5/2020 của Bộ trưởng Giao 

thông vận tải và Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-

BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng 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 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 đã được Bộ Giao thông vận tải 

phê duyệt. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải 

hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng – Tháng 5/2022. Cụ thể: 

1. Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định đang khai thác. (Phụ 

lục 1) 

2. Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định đã được Bộ Giao thông 

vận tải phê duyệt. (Phụ lục 2) 

(Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng – Tháng 5/2022 được đăng tại Trang thông tin điện tử của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Sóc Trăng theo địa chỉ: https://sogtvt.soctrang.gov.vn mục “Thông 

báo vận tải”)  

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên 

quan được biết; các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 

định theo dõi để chủ động đăng ký khai thác theo đúng biểu đồ chạy xe khi có nhu 

cầu; các đơn vị khai thác bến xe niêm yết trên hệ thống thông tin của bến xe, hướng 

dẫn tạo điều kiện cho các đơn vị vận tải có nhu cầu khai thác tuyến được thuận lợi./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh Sóc Trăng; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Tổng Cục ĐBVN; 

- Sở GTVT các tỉnh,TP;  

- Các đơn vị KDVT, bến xe khách;      (Đã ký) 

- Ban biên tập Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVT, PTNL.   

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