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 V/v góp ý dự thảo Quyết định 

 Quy định về tổ chức, quản lý  

 các vị trí dừng đón, trả khách 

 cho xe hợp đồng, xe du lịch 

 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
 

Kính gửi:  

- Công an tỉnh Đồng Nai. 

- Sở Tư pháp Đồng Nai. 

- Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Đồng Nai. 

- UBND các huyện, thành phố. 

- Thanh tra Sở Giao thông vận tải. 

- Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh. 

- Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/06/2015. 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008. 

Căn cứ Nghị định số 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 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ 

GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ 

trợ vận tải đường bộ. 

Thực hiện điểm b khoản 6 Điều 33 Nghị định số 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. Theo đó, quy định thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy 

định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe 

du lịch trên địa bàn. 

Sở Giao thông vận tải Đồng Nai tham mưu xây dựng dự thảo Quyết 

định ban hành quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách 

cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông vận tải Đồng Nai 

đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị trực thuộc Sở, Hiệp hội vận tải phối hợp 

tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định nói trên. Văn bản góp ý 

gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 28/10/2022 để tổng hợp trình Ủy ban 

Nhân dân tỉnh ban hành. Quá thời gian trên, nếu Sở Giao thông vận tải không 
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nhận được Văn bản góp ý của các đơn vị xem như thống nhất với nội dung dự 

thảo. 

Sở Giao thông vận tải Đồng Nai đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm 

đóng góp ý kiến cho dự thảo để Sở Giao thông vận tải hoàn thiện trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành. 

* Đính kèm:  

Dự thảo Quyết định ban hành quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý 

các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban GĐ Sở; 

- VP Sở (đăng tin lên trang web); 

- Lưu: VT, VTPT,  
B/E/QLVT/2022/Diemdungdoxe/ 
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Dương Mạnh Hưng 
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