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V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận 

tải hành khách cố định liên tỉnh 

Điện Biên, ngày      tháng 8  năm 2020 

  

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 

 

Sở GTVT tỉnh Điện Biên nhận được hồ sơ số 155/ĐK-KH ngày 09/8/2020 của 

Công ty cổ phần vận tải ô tô về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố 

định từ bến xe thị xã Mường Lay (Điện Biên) đi bến xe thành phố Lai Châu (Lai 

Châu) và ngược lại; 

Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô 

tô; Căn cứ Quyết định số 1725/QĐ-BGTVT ngày 19/9/2019 của Bộ GTVT về việc 

điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết tuyến VTHK cố định liên tỉnh đường bộ toàn 

quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Sở GTVT tỉnh Điện Biên thông báo 

đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định Điện Biên - Lai Châu, cụ 

thể như sau: 

- Đơn vị đăng ký khai thác tuyến: Công ty cổ phần vận tải ô tô Điện Biên. 

- Tên tuyến: Nơi đi: Điện Biên. Nơi đến: Lai Châu và ngược lại; 

- Bến xe đi: Bến xe thị xã Mường Lay;  

- Bến xe đến: Bến xe thành phố Lai Châu; 

- Mã số tuyến: 2527.1112.A; - Cự ly vận chuyển: 105 km; 

- Hành trình chạy xe: BX thị xã Mường Lay - QL12 - Phong Thổ - QL4D - BX 

Lai Châu và ngược lại; 

- Số chuyến xe khai thác: 30 chuyến/tháng;  

- Giờ xe xuất bến:  

                              + Tại bến xe đi: 06h00’ hàng ngày; 

                              + Tại bến xe đến: 15h00’ hàng ngày.  

Để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị vận tải, phục vụ 

nhu cầu đi lại của người dân giữa các địa phương. Sở GTVT tỉnh Điện Biên đề nghị 

Sở GTVT tỉnh Lai Châu xem xét và có ý kiến về tuyến vận tải hành khách nêu trên để 

phối hợp quản lý theo quy định. 

Trân trọng sự quan tâm, phối hợp của Quý Sở! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở; (b/cáo) 

- Công ty CPVT ô tô Đ.Biên; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  
 

Nguyễn Thái Bình 
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