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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt điều chỉnh và công bố danh mục mạng lưới                                                     

tuyến xe buýt nội tỉnh (đối với tuyến xe buýt số 03) 
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của 

Chính Phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt và công bố: Danh mục mạng lưới 

tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh; mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề 

trên địa bàn tỉnh;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 

2708/TTr-SGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2020.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh và công bố danh mục mạng lưới tuyến xe 

buýt nội tỉnh (đối với tuyến xe buýt số 03); nội dung cụ thể như sau: 

Danh mục đã phê duyệt và công bố: Tuyến xe buýt số 03: Big C (Việt Trì) 

- xã Đồng Xuân (Thanh Ba) và ngược lại. 

Nay điều chỉnh như sau: Tuyến xe buýt số 03: Big C (Việt Trì) - xã Ấm 

Thượng (Hạ Hòa) và ngược lại. 

Các nội dung khác không đề cập giữ nguyên theo Quyết định số 1234/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc 

phê duyệt và công bố: Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội 

tỉnh; mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh. 
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Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải 

- Căn cứ vào danh mục điều chỉnh được phê duyệt và công bố tại Quyết 

định này, thông báo trên Trang thông tin điện tử theo quy định tại khoản 7 Điều 

33 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020;  

- Phê duyệt điều chỉnh và công bố các điểm dừng, đón trả khách, công bố 

chi tiết hành trình của tuyến xe buýt được điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này. 

Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung khác có liên quan thuộc chức 

năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết 

định thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, PCT Nguyễn Thanh Hải; 

- PCVPTH; 

- Lưu: VT, KT1, KT5(V-02b). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Thanh Hải 
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