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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             
 

Hà Nam, ngày        tháng        năm   
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định  

liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam quý III/2019 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Căn cứ Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh 

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ GTVT 

Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch 

vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 01/11/2015 

của Bộ GTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 63/2014/TT-

BGTVT ngày 07/11/2014; 

Căn cứ Quyết định 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải khách cố định liên 

tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định 

135/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2016; Quyết định 2548/QĐ-BGTVT ngày 

16/8/2016; Quyết định 189/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017; Quyết định 2318/QĐ-

BGTVT ngày 04/8/2017; Quyết định 317/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2018, Quyết 

định 1888/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2018; Quyết định số 667/QĐ-BGTVT, ngày 19 

tháng 3 năm 2019 và Quyết định số 1725/QĐ-BGTVT, ngày 19 tháng 9 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết 

tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Căn cứ Quyết định 17/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 

chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải Hà Nam;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái, 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh 

bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam quý III/2019.(Chi tiết có phụ lục kèm theo, 

file mềm được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của sở GTVT Hà Nam: 

http://hanam.gov.vn/vi-vn/sgtvt) 



Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 

136/QĐ-SGTVT ngày 23/4/2019 của sở GTVT Hà Nam về việc công bố biểu đồ 

chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam.  

Điều 3. Các ông(bà): Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý vận tải, 

phương tiện và người lái, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng đơn vị kinh doanh 

vận tải khách theo tuyến cố định, đơn vị khai thác bến xe trong tỉnh và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ GTVT;               (để b/c); 

- Tổng cục ĐBVN; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Sở GTVT các tỉnh, TP; (để phối hợp); 

- Đăng trên trang Website Sở GTVT; 

- Lưu: VT, VTPTNL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Khổng Bình Nguyên 
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