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Độc

SƠ GIAO THONG VẠN TAI
Số: 42 ”r`G3

/SGTVT-VTĐB

Thành phố Hồ

V/V phổi hợp triển khai thực hiện
một Số nội dung liên quan quy định
tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và
Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT

Kính

gửi:
-

-

-

Thực hiện

đạo của

lập

Tụ' do

-

Chi' Alũnh,

-

Hạnh phúc

ngày J1 tháng 10 năm 2020

Sở Tài chính;
Sở Công thương;
Sở Thông tin Và Truyền thông;

Ủy ban nhân dân các quận (huyện);

Các Hiệp hội Vận tái trên địa bàn Thảnh phổ;
Các đơn Vị kinh doanh Vận tải;
Các đơn Vị quán lý bển Xe khách.

Bộ Giao

về công tác phổi hợp, hướng
triển khai thực hiện một số nội dung liên quan quy định tại Nghị định số
10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh
doanh Vả điều kiện kính doanh vận tải bằng Xe ô tô Và Thông tư số 12/2020/TTBGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tái về quy định về tổ
chức, quản lý hoạt động Vận tái bằng Xe ô tô Và dịch Vụ hỗ trợ Vận tái đường bộ
(Công Văn số 921 IÍBGTVT-VT ngày 15 tháng 9 năm 2020), Sở Giao thông Vận
tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan, đơn Vị phổi hợp tổ chức triễn
khai nội dung tại đơn Vị mình, đồng thời theo phạm Vi trách nhiệm phối họp phổ
biển, tuyên truyền đến các đơn Vị đối tác, đơn Vị có liên quan triển khai thực
hiện các nội dung được hướng dẫn tại Công Văn số 9211lBGTVT-VT (]Vộí dung
được Sao gứi đính kèm).

dẫn

chỉ

thông Vận

tải

Trong quá tI`ÌI1Ỉ1 thực hiện, nếu gặp khó khăn Vướng mắc, đề nghị các CƠ
quan, đơn Vị báo Cáo kịp thời Về Sở Giao thông Vận tải để tổng hợp Các nội dung
Vướng mắc, khó khăn và kiển nghị, đề xuất Bộ Giao thông vận tải hưóng dẫn tổ
chức triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất./.4/
Nơi nhận:
- Như trên;

~~
KT.

'

SỚ GTVT (GĐ, PGĐ khối);
- Các phòng, đơn
vị thuộc Sở GTVT: Trung tâm
QL GTCC, Thanh tra Sở GTVT;
- Lưu: VT, VTĐB.Kn.
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