
  

 

 UBND TỈNH BÌNH THUẬN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:         /SGTVT-QLVTPTNL           Bình Thuận, ngày   29  tháng 10 năm 2020 
     V/v đề nghị đăng tải Dự thảo  

      văn bản quy phạm pháp luật. 
 

                          Kính gửi:  

                                   - Văn phòng UBND tỉnh; 

                                             - Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

Căn cứ quy định tại khoản 5, Điều 55 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT 

ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động 

vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Chương trình công tác quý 

IV/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nêu tại công văn số 3956/CTr-UBND 

ngày 12 tháng 10 năm 2020. 

Sở Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành “Quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa 

bàn tỉnh”. Đến nay Sở Giao thông vận tải đã xây dựng xong dự thảo.  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Giao thông vận tải đề 

nghị Văn phòng UBND tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải dự thảo Quyết định 

của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ 

xe trên địa bàn tỉnh lên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian 30 ngày để các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến.                                

Rất mong được quý cơ quan quan tâm phối hợp để Sở Giao thông vận tải hoàn 

thành nhiệm vụ được giao./.      

* Đính kèm: Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, quản lý, công 

bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh”. 
 

Nơi nhận:                                                                             KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC  
- Ban Giám đốc Sở;  

- Lưu: VT, QLVT, VP (Long).      

 

 

          Nguyễn Tấn Lê 
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