
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 540A /QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày 4Í tháng 10 năm 2016 

QUYỂT ĐỊNH 
về việc ủy quyền phê duyệt điểm đón, trả khách phục vụ yận tải 
hành khách tuyến cố định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY RAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của 

Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; 
Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 

của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 
bằng xe ô tô và dịch vụ vận tải đường bộ; 

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 13320/SGTVT-
VTĐB ngày 28 tháng 9 năm 2016 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 
7659/STP-VB ngày 19 tháng 9 năm 2016, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ủy quyền xét duyệt điểm đón, trả khách phục vụ vận tải 
hành khách tuyến cố định theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 
tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý 
hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ vận tải đường bộ trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh như sau: 

1. ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải xét duyệt điểm đón, 
trả khách phục vụ yận tải hành khách tuyến cố định trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 9 và Điểm a, Khoản 3, 
Điều 63 của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

2. Khi thực hiện nhiệm vụ công tác được ủy quyền theo Quyết định 
này, Giám đốc Sở Giao thông vận tải sử dụng con dấu của đơn vị mình. 

Định kỳ vào ngày 15 tháng 02 hàng năm hoặc đột xuất theo yếu cầu, 
Giám đốc Sở Giao thông vận tải báo cáo ủy ban nhân dân thành phố về tình 
hình thực hiện việc ủy quyền này. 

Điều 2. Thời hạn ủy quyền theo Quyết định này là 05 năm kể từ ngày 
có hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.( 



Điều 4. Chánh Yăn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các 
Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàyẵ/.v 

Noi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Bộ Giao thông vận tải; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND.TP; 
- TTUB: CT, PCT/ĐT; 
- VPUB: PVP/ĐT; 
- Phòng TH, ĐT, TỊí 
-Lưu: VT,(ĐT-HS) TVlf5 
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