
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /TB-SGTVT Lai Châu, ngày      tháng 8 năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO 

Điều chỉnh Phương án hoạt động tuyến  

vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu. 

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; Văn bản số 

1105/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 01/8/2022 của Sở GTVT Bắc Giang về việc 

điều chỉnh giờ xuất bến của tuyến VTHKCĐLT bằng xe ô tô. 

Sở Giao thông vận tải Lai Châu thông báo điều chỉnh phương án khai thác 

tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô của Công ty TNHH MTV Phương 

Nam Lai Châu, cụ thể như sau: 

Tên tuyến: Lai Châu – Bắc Giang 

- Bến xe nơi đi: Bến xe Lai Châu (thuộc tỉnh Lai Châu) 

- Bến xe nơi đến: Bến xe Bắc Giang (thuộc tỉnh Bắc Giang) 

Mã số tuyến: 2598.1111.A;         Cự ly tuyến: 500 Km; 

Giờ xuất bến: 

- Tại bến xe nơi đi: Điều chỉnh từ 21h50 thành 11h00 hàng ngày 

- Tại bến xe nơi đến: Điều chỉnh từ 20h00 thành 08h30 hàng ngày 

Hành trình chạy xe, số chuyến hoạt động: Không thay đổi. 

Yêu cầu Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu phối hợp với bến 

xe hai đầu tuyến thực hiện đầy đủ các quy định trước khi đưa xe vào khai thác 

theo phương án khai thác đã được điều chỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; (b/c) 

- Sở GTVT Bắc Giang; 

- Bến xe khách tỉnh; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT.  

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Hưởng 
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