
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 đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận 

tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô 

tô Điện Biên - Bắc Giang và ngược lại. 

Điện Biên, ngày      tháng 11 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang 
 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên nhận được hồ sơ đăng ký khai thác tuyến số 

139/ĐKMT-HTX ngày 01/11/2020 của Hợp tác xã Tân Thanh về việc đăng ký khai thác 

tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô từ bến xe Mường Chà (tỉnh Điện Biên) đi 

bến xe Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), trong đó có biên bản thống nhất về giờ xe xuất bến 

giữa bến xe hai đầu tuyến với đơn vị vận tải; 

Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên thông báo đơn vị đăng ký khai thác 

tuyến vận tải hành khách cố định Điện Biên - Bắc Giang, cụ thể như sau: 

- Tên đơn vị đăng ký khai thác: Hợp tác xã Tân Thanh; 

- Tên tuyến: Nơi đi: Điện Biên. Nơi đến: Bắc Giang và ngược lại; 

- Bến xe đi: Bến xe huyện Mường Chà; 

- Bến xe đến: Bến xe Bắc Giang; 

- Mã số tuyến: 2798.1511.A;      - Cự ly vận chuyển: 620 km; 

- Hành trình chạy xe: BXH. Mường Chà - QL12 - Cầu Nậm Thanh - Chợ Bản Phủ 

- QL279 - Xã Thanh Minh - Trung tâm xã Mường Phăng - QL279B - Nà Tấu - QL279 - 

Tuần Giáo - QL6 - TP. Hòa Bình - Cao tốc Hòa Lạc, Hòa Bình - Đại lộ Thăng Long - 

Đường vành đai 3 trên cao (đoạn nút giao BigC - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì -

QL1A - Phù Chẩn - ĐT179 - TT. Từ Sơn - Đường Trần Phú - Đường Minh Khai - 

ĐT295B - Đường Thân Nhân Trung - Đường Xương Giang - BX. Bắc Giang và ngược 

lại; 

- Số chuyến xe khai thác: 01 chuyến/ngày;  

- Giờ xe xuất bến: + Tại bến xe đi: 15h30’ hàng ngày; 

                             + Tại bến xe đến: 17h30’ hàng ngày. 

Sở GTVT tỉnh Điện Biên đề nghị Sở GTVT tỉnh Bắc Giang xem xét và có ý kiến 

bằng văn bản về tuyến vận tải hành khách nêu trên, để tổ chức thực hiện quy trình khai 

thác tuyến, đồng thời tổng hợp báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông 

vận tải bổ sung vào Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến VTHK cố định liên tỉnh đường 

bộ toàn quốc theo quy định. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở (b/cáo); 

- HTX Tân Thanh; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Nguyễn Thái Bình 
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