
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   872    /SGTVT-VTPT      Thừa Thiên Huế, ngày  28  tháng 5 năm 2019 

V/v hoạt động của Grab trên địa  

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải 
 
 

Qua theo dõi hoạt động của các loại hình kinh doanh vận tải trên địa bàn, Sở 

Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế nhận thấy Công ty TNHH Grab đang triển khai 

hoạt động thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt 

động vận tải khách theo hợp đồng – GrabCar, JustGrab trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế (có hình ảnh kèm theo). 

Như vậy, Công ty TNHH Grab đã triển khai hoạt động không đúng theo 

Quyết định số 24/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc 

ban hành Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý 

và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (áp dụng thí điểm tại 5 tỉnh: 

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh hòa, Quảng Ninh). 

Vậy, Sở Giao thông vận tải kính báo cáo Bộ Giao thông vận tải được biết và 

kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Grab ngừng 

ngay hoạt động thí điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đúng theo tinh thần 

Quyết định số 24/QĐ-BGTVT. 

Trân trọng cám ơn!    

 

                                                                KT.GIÁM ĐỐC  

                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

                                                     
                                                                                                               

                   Nguyễn Văn Thành 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;    

- UBND tỉnh (để b/c);  

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Hiệp Hội taxi TTHuế; 

- Lưu VT, VT&PT. 
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