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 Số: 4755     /SGTVT-QLVTPT&NL   Đồng Nai, ngày  3  tháng  11  năm  2022 

  V/v đề nghị đăng tải lên cổng thông tin 

 điện tử của tỉnh dự thảo Quyết định  

 ban hành Quy định về tiêu chí và  

 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: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

 

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 đã xây dựng dự thảo Quyết định ban 

hành Quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí dừng đón, trả khách cho 

xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và ban hành Văn bản số 

4487/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 21/10/2022 xin ý kiến góp ý của các Sở, 

Ban, ngành, UBND các huyện, TP.Long Khánh và TP.Biên Hòa. 

Để tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo 

đúng trình tự thủ tục quy định. Sở Giao thông vận tải Đồng Nai đề nghị Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí và tổ chức, 

quản lý các vị trí dừng đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp ý 

kiến. 

Đính kèm:  

- Văn bản số 4487/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 21/10/2022. 

- Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị 

trí dừng đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Sở Tư pháp; 

- Ban GĐ Sở; 

- VP Sở (đăng tin lên trang web); 

- Lưu: VT, VTPT,  
B/E/QLVT/2022/DiemdungdoxeHĐ&DL/ 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                 

                

Dương Mạnh Hưng 
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