
 

 

  

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân vận tải HK&HH Thành Chi 

 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên nhận được công văn số 243/DS-ĐN 

ngày 17/9/2020 của Doanh nghiệp tư nhân vận tải HK&HH Thành Chi về việc 

điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19 

và hồ sơ phương án khai thác tuyến điều chỉnh tạm thời trên tuyến VTHK cố định 

Điện Biên Phủ - Tủa Chùa; 

Căn cứ công văn số 1382/TCĐBVN-VT ngày 11/3/2020 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về việc điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong 

thời gian còn dịch bệnh Covid-19; Để tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu thiệt hại và 

đảm bảo cho các đơn vị vận tải yên tâm sản xuất kinh doanh trong thời gian diễn ra 

dịch bệnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên chấp thuận theo đề nghị Doanh 

nghiệp tư nhân VTHK&HH Thành Chi tạm thời giảm số chuyến chạy xe trên 

tuyến VTHK cố định nội tỉnh Điện Biên Phủ - Tủa Chùa, cụ thể như sau:  

- Tên tuyến: Nơi đi: TP Điện Biên Phủ; Nơi đến: huyện Tủa Chùa và ngược 

lại; 

- Bến xe đi: Bến xe thành phố Điện Biên Phủ;  

- Bến xe đến: Bến xe huyện Tủa Chùa; 

- Mã số tuyến: 2727.1117.A;            - Cự ly vận chuyển: 125 km; 

- Hành trình chạy xe: BXTP. Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - 

Huổi Lóng - ĐT140 - BXH. Tủa Chùa và ngược lại; 

Chuyến 1: xuất bến tại bến xe thành phố Điện Biên Phủ lúc 04h30’, xuất 

bến tại bến xe huyện Tủa Chùa  lúc 11h30’, 

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

- Sẽ giảm xuống còn: 20 chuyến/tháng từ ngày 22/9/2020 đến ngày 

31/12/2020; 

- Các ngày xe xuất bến:  

+ Tại bến xe đi: 04h30’ vào các ngày: 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 

16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30 trong tháng; 

+ Tại bến xe đến: 11h30’ vào các ngày: 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 

16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30 trong tháng. 

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 

V/v điều chỉnh tạm thời phương án khai 

thác tuyến vận tải hành khách cố định 

bằng xe ô tô Điện Biên Phủ - Tủa Chùa 

trong thời gian dịch bệnh Covid-19. 
 

Điện Biên, ngày       tháng 9 năm 2020 
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Chuyến 2: xuất bến tại bến xe thành phố Điện Biên Phủ lúc 11h00’, xuất 

bến tại bến xe huyện Tủa Chùa  lúc 16h00’, 

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

- Sẽ giảm xuống còn: 15 chuyến/tháng từ ngày 22/9/2020 đến ngày 

31/10/2020; 

- Các ngày xe xuất bến:  

+ Tại bến xe đi: 11h00’ vào các ngày: 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 

22, 24, 26, 28, 30 trong tháng; 

+ Tại bến xe đến: 16h00’ vào các ngày: 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 

22, 24, 26, 28, 30 trong tháng. 

Trên cơ sở các nội dung trên, Sở GTVT yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân 

VTHK&HH Thành Chi thực hiện đúng phương án khai thác tuyến điều chỉnh tạm 

thời đã được chấp thuận, sau khi hết thời gian cắt/giảm các chuyến xe nêu trên, 

đơn vị tiếp tục thực hiện phương án khai thác tuyến theo công văn chấp thuận số 

540/SGTVT-VT ngày 16/4/2015, số 1496/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 13/8/2020 

của Sở GTVT tỉnh Điện Biên; Ban Quản lý bến xe có trách nhiệm niêm yết công 

khai các thông tin về việc đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên để nhân dân biết và 

chủ động cho việc đi lại được thuận tiện.  

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở (b/cáo); 

- Thanh tra GTVT; 

- Ban QLBX (th/hiện); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Nguyễn Thái Bình 
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