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THÔNG BÁO 

Về việc: đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách 

 cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Than Uyên - Nghệ An 

 
 

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu nhận được Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến số 

61/ĐKKT ngày 06/01/2019 của Hợp tác xã Hợp Lực đăng ký khai thác tuyến vận tải 

khách Lai Châu (BX Than Uyên) đi Nghệ An (BX phía Bắc TP Vinh); 

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận 

tải; Văn bản số 10176/BGTVT-VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT về việc cập nhật, bổ 

sung vào Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đến năm 2020. 

Căn cứ các quy định hiện hành về quản lý, khai thác tuyến vận tải hành khách cố 

định liên tỉnh bằng xe ô tô; Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu thông báo tiếp nhận Hồ 

sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác 

xã Hợp Lực, như sau: 

 Tên tuyến: Lai Châu đi Nghệ An và ngược lại. 

 Bến đi: Bến xe khách Than Uyên (thuộc tỉnh Lai Châu). 

 Bến đến: Bến xe khách phía Bắc Vinh (thuộc tỉnh Nghệ An). 

 Cự ly vận chuyển: 680 Km.  

 Giờ xuất bến tại - Bến xe nơi đi lúc: 19h00. 

                                     - Bến xe nơi đến lúc: 14h15. 

 Số chuyến khai thác: 01 chuyến/ngày. 

 Hành trình chạy xe: Bến xe khách Than Uyên - QL32 - Mù Cang Chải - Nghĩa Lộ 

- Thanh Sơn - Việt Trì - QL2 - QL18 - QL1 - Cầu Thanh Trì - Cao tốc Pháp Vân, Cầu 

Rẽ - Thanh Hóa - Bến xe khách Phía Bắc TP Vinh và ngược lại. 

Sở Giao thông Vận tải Lai Châu công bố thông tin đăng ký khai thác tuyến của 

doanh nghiệp, đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An có ý kiến bằng văn bản về 

việc Hợp tác xã Hợp Lực đăng ký khai thác tuyến nêu trên. 

Các đơn vị vận tải có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu có nhu cầu đăng ký khai thác trên tuyến vận tải khách nói trên gửi Hồ sơ đăng ký 

khai thác theo quy định đến Sở Giao thông Vận tải Lai Châu trước ngày 15/01/2020 để 

xem xét lựa chọn doanh nghiệp khai thác tuyến theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Sở GTVT Nghệ An; 

- Giám đốc Sở; (b/c) 

- Các đơn vị vận tải khách cố định; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: QLVT, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưởng 
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