
   UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SGTVT-QLVT,PTNL Sóc Trăng, ngày     tháng 9 năm 2020 

V/v rà soát tuyến vận tải hành 

khách liên tỉnh, biểu đồ chạy xe 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

      Kính gửi:  

- Các bến xe khách; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải 

     trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 
 

 

Thực hiện công văn số 4347/TCĐBVN-VT ngày 29/6/2020 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về việc rà soát tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, biểu đồ 

chạy xe trên địa bàn tỉnh để cập nhật lên phần mềm quản lý tuyến; 

Theo nội dung Quyết định số 42/QĐ-SGTVT ngày 25/5/2020 của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Sóc Trăng về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải 

hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng-Quý 2 năm 2020. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng đề nghị các đơn vị bến xe khách và 

các đơn vị kinh doanh vận tải đóng góp ý kiến đối với biểu đồ chạy xe của các 

tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. (Phụ lục 

biểu đồ chạy xe đính kèm công văn). Văn bản đóng góp đề nghị gửi về Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Sóc Trăng trước ngày 15/9/2020 (đồng gửi qua địa chỉ hộp 

thư điện tử nnakhoa@soctrang.gov.vn). 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng gửi các đơn vị triển khai thực hiện./. 

(Công văn có thể tải về tại trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận 

tải tỉnh Sóc Trăng https://sogtvt.soctrang.gov.vn tại mục “Lấy ý kiến dự thảo 

văn bản”) 

  

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC           

- Lưu:VP, QLVT,PTNL. 
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