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QUYẾT ĐỊNH 

Xếp loại đường tỉnh để xác định giá cước vận tải đường bộ năm 2023 

 
 

CHỦ TỊCH 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 Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2005 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định về xếp loại đường để 

xác định giá cước vận tải đường bộ;  

 Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 80/TTr-SGTVT ngày 

11 tháng 01 năm 2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Xếp loại đường tỉnh để xác định giá cước vận tải đường bộ năm 

2023; chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Sở Giao thông vận tải: Chịu trách nhiệm về tính chính xác, cơ sở pháp lý và 

nội dung thẩm định, trình phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan hướng dẫn việc xếp loại đường giao thông để tính giá cước vận tải đường bộ theo 

quy định; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phải kịp thời tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết. 

 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thực hiện xếp loại đối với các tuyến 

đường thuộc thẩm quyền quản lý để làm cơ sở xác định giá cước vận tải đường bộ        

theo quy định. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn 

cứ quyết định thực hiện./.      
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- CT, PCT Nguyễn Thanh Hải; 

- PCVPTH; 

- Lưu: VT, GT1(V-02b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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