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Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 

 

  Xem xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1513/TTr-
SGTVT ngày 06/7/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển mạng lưới tuyến 
vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh đến năm 2020, Tờ trình số 
1514/TTr-SGTVT về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vận tải hành khách 
bằng xe taxi đến năm 2020, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
có ý kiến như sau: 

Tờ trình của Sở Giao thông vận tải đối với 02 nội dung về Kế hoạch phát 
triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh và Kế 
hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi đến năm 2020 chưa đánh giá rõ 
kết quả thực hiện quy hoạch trong thời gian qua, những mặt được và hạn chế, 
bất cập; mặt khác Sở chưa báo cáo, giải trình về ý kiến tham gia của cơ quan có 
liên quan đối với các nội dung trình. Yêu cầu Sở Sở Giao thông vận tải bổ sung, 
làm rõ các nội dung trên, báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KHĐT, XD, TC;  
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: TH, KTTH, KTN; 
- Lưu VT, KTN(VAT). 
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