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THÔNG BÁO  

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN THÀNH CÔNG 

 

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

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định 

về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Sở Giao thông vận tải thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách 

cố định thành công với các nội dung sau: 

1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã KDVT: Doanh nghiệp tư nhân VTHK&HH 

Thành Chi. 

2. Địa chỉ: SN 16, phố 9, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên. 

3. Số điện thoại (Fax): 02153.827.438 

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: 111700183/GPKD ngày 

25/12/2017 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên cấp. 

Được tham gia khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh kể từ ngày 03 

tháng 3 năm 2021, 

- Tên tuyến: Nơi đi: huyện Tuần Giáo. Nơi đến: huyện Tủa Chùa và ngược lại; 

- Bến xe đi: Bến xe huyện Tuần Giáo; 

- Bến xe đến: Bến xe Tủa Thàng; 

- Mã số tuyến: 2727.1331.A;        - Cự ly vận chuyển: 70 km; 

- Hành trình chạy xe: BXH. Tuần Giáo - QL6 - Huổi Lóng - ĐT140 - Mường 

Báng - Xá Nhè - BX. Tủa Thàng và ngược lại; 

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

- Giờ xe xuất bến:  + Tại bến xe đi: 04h30’ hàng ngày; 

                               + Tại bến xe đến: 14h00’ hàng ngày.                                                       

Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày thông báo này được công bố, Doanh nghiệp 

tư nhân vận tải HK&HH Thành Chi có trách nhiệm đưa xe vào khai thác. Trường hợp 

sau 60 ngày kể từ ngày thông báo, nếu Doanh nghiệp tư nhân vận tải HK&HH Thành 

Chi không thực hiện đưa xe vào khai thác thì Thông báo này không còn hiệu lực. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh;            (b/cáo) 

- Đ/c Giám đốc Sở;  

- Thanh tra Sở; 

- BQL Bến xe (th/hiện); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

Nguyễn Thái Bình 
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