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Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

     Lai Châu, ngày 31 tháng 12 năm 2019 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký khai thác thành công  

tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô  
 
 

          
 

            Căn cứ Thông báo số 1571/TB-SGTVT ngày 18/12/2019 của Sở Giao thông 

Vận tải tỉnh Lai Châu về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành 

khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô;  

            Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận 

tải hành khách bằng xe ô tô; 

 Sở GTVT tỉnh Lai Châu Thông báo đến Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm biết việc 

đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách Lai Châu đi Than Uyên và ngược lại của 

đơn vị đã thành công, cụ thể: 

 Tên tuyến: Lai Châu đi Than Uyên và ngược lại. 

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

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

 Cự ly vận chuyển: 100 Km. Mã số tuyến: 2525.1112 

 Giờ xuất bến tại Bến xe khách nơi đi lúc: 17h15 

 Giờ xuất bến tại Bến xe khách nơi đến lúc: 13h45. 

 Số chuyến khai thác: 26 chuyến/tháng (nghỉ các ngày thứ 4 hàng tuần). 

 Hành trình chạy xe: Bến xe khách TP Lai Châu - QL 4D - QL32 - Bến xe 

khách Than Uyên và ngược lại. 

 Yêu cầu Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm hoàn thiện các thủ tục theo quy định tại 

các bến xe liên quan trước khi đưa xe vào khai thác tuyến./.  

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở (b/c); 

- Bến xe khách tỉnh Lai Châu; 

- Các đơn vị vận tải khách tuyến cố định;  

- Trang TTĐT Sở;                                         

- Lưu: QLVT, VT. (15b)     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hưởng 
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