
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:       /SGTVT-QLVTPT&NL Điện Biên, ngày        tháng 9 năm 2020 

 

THÔNG BÁO  

V/v giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô 
 

Sở GTVT tỉnh Điện Biên nhận được thông báo số 106/GĐN ngày 17/9/2020 

của Công ty TNHH Thông Lan Điện Biên về việc giảm số chuyến chạy xe trên 

tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô; 

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

ô tô; 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên thông báo: 

Công ty TNHH Thông Lan Điện Biên giảm số chuyến chạy xe trên tuyến 

vận tải hành khách cố định bằng ô tô, cụ thể như sau:  

- Tên tuyến: Nơi đi: TP. Điện Biên Phủ; Nơi đến: huyện Mường Nhé và 

ngược lại; 

- Bến xe đi: Bến xe TP. Điện Biên Phủ;  

- Bến xe đến: Bến xe Mường Nhé; 

- Mã số tuyến: 2727.1116.A;     - Cự ly vận chuyển: 203 km; 

- Hành trình chạy xe: BXTP. Điện Biên Phủ - QL12 - Mường Chà - QL4H - 

BX Mường Nhé và ngược lại; 

Hiện đang hoạt động với số chuyến: 30 chuyến/tháng; 

Sẽ giảm xuống còn: 0 chuyến/tháng từ ngày 05/10/2020; 

- Các ngày ngừng xe xuất bến:  

                        + Tại bến xe đi: 15h00’ hàng ngày; 

                        + Tại bến xe đến: 05h30’ hàng ngày. 

Thông báo này đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở GTVT 

tỉnh Điện Biên (http:\\sogtvt.dienbien.gov.vn). 

Yêu cầu Ban quản lý Bến xe có trách nhiệm niêm yết công khai các thông tin 

về việc giảm số chuyến xe trên theo quy định. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- Đ/c Giám đốc Sở  (b/cáo); 

- Cty TNHH Thông Lan;   (th/hiện)  

- BQL Bến xe;                                 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Thái Bình 
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