
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:     /SGTVT-VTPT&NL 
V/v phổ biến, quán triệt về Nghị 

định số 10/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ, quy định về kinh 

doanh và điều kiện kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô 

 

Tuyên Quang, ngày     tháng 02 năm 2020 

 

 

Kính gửi: 

 

Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 
 
 

 Ngày 17/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/4/2020 (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 

của Chính phủ). Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang đề nghị các cơ quan liên 

quan phối hợp và các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện một số nội dung như 

sau: 

1. Yêu cầu Giám đốc các đơn vị kinh doanh vận tải  

- Tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, nhân viên nghiệp vụ, thành viên góp 

vốn, lái xe, nhân viên phục vụ học tập, quán triệt nội dung Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ. Đặc biệt lưu ý: Chỉ đạo 

phòng, tổ chuyên môn nghiên cứu thực hiện nghiêm các nội dung Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ;  

- Các đơn vị vận tải cập nhật Nghị định số 10/2020/NĐ-CP trên website 

của Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang theo địa chỉ: 

http://sogiaothongvantai.tuyenquang.gov.vn/  vào mục Tin tức -> Thông báo. 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp 

hội vận tải ô tô Tuyên Quang tuyên truyền phổ biến Nghị định  số 10/2020/NĐ-

CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý và 

thành viên của Hội biết thực hiện. 

Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang đề nghị UBND các huyện, thành phố, 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội vận tải ô tô Tuyên Quang quan tâm, phối 

hợp thực hiện và yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                  
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Bộ GTVT; 

- Tổng cục ĐBVN;  

- Giám đốc, các PGĐ Sở;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Hiệp hội vận tải ô tô Tuyên Quang; 

- Như kính gửi (Thực hiện); 

- Ban ATGT tỉnh;  

- Thanh tra GTVT; 

- Lưu: VT; VT PT & NL. 

 

 

 
 

 

 
 

Lưu Việt Anh 

(B/cáo) 

(Phối hợp) 

http://sogiaothongvantai.tuyenquang.gov.vn/
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