
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:        /SGTVT-QLVT-PT&NL 
V/v: doanh nghiệp vận tải đăng ký khai thác 

tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Lai Châu, ngày     tháng 10 năm 2020 
 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh. 

 

Sở Giao thông vận tải Lai Châu nhận được Hồ sơ số 001/GĐK-KDVT ngày 

27/10/2020 của Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu về việc đăng ký khai 

thác tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô. 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh 

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT-

BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận 

tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc 

Ninh cho ý kiến bằng văn bản về nội dung đăng ký khai thác tuyến của Công ty 

TNHH MTV Phương Nam Lai Châu, cụ thể như sau: 

1. Tên tuyến đăng ký: Lai Châu đi Bắc Ninh và ngược lại. 

+ Bến xe nơi đi: Bến xe khách TP Lai Châu. 

+ Bến xe nơi đến: Bến xe Quế Võ. 

2. Cự ly vận chuyển: 400 Km. Mã số tuyến: 2599.1112.A 

3. Giờ xuất bến: + Tại bến xe nơi đi: 21h35. 

      + Tại bến xe nơi đến: 09h00. 

4. Số chuyến khai thác: 01 chuyến/ngày. 

5. Hành trình chạy xe: Bến xe khách TP Lai Châu – QL4D – IC 18 Cao tốc 

Nội Bài, Lào Cai – đường Võ Văn Kiệt – đường 5 kéo dài – QL1 – QL18 – Bến xe 

khách Quế Võ và ngược lại. (gửi kèm: Phương án khai thác tuyến, Biên bản thống 

nhất giờ xuất bến của bến xe hai đầu tuyến). 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý Sở./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; (b/c) 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu QLVT, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Nguyễn Văn Hưởng 

 

 


		2020-10-28T16:11:16+0700


		2020-10-29T09:24:54+0700


		2020-10-29T09:24:54+0700


		2020-10-29T09:24:54+0700




