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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày       tháng 01 năm 2021 

V/v điều chỉnh phương án khai thác (hành 

trình chạy xe) tuyến VTHK cố định bằng 

xe ô tô Điện Biên - Hưng Yên và ngược lại 

     

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên 
 

Sở GTVT tỉnh Điện Biên nhận được công văn số 02/CV-LG2021 ngày 

13/01/2021 của Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên về việc đề nghị điều 

chỉnh hành trình chạy xe tuyến Điện Biên - Hưng Yên và ngược lại; 

 Căn cứ công văn số 195/SGTVT-QLVT&PT ngày 26/01/2021 của Sở GTVT 

tỉnh Hưng Yên về việc điều chỉnh hành trình chạy xe tuyến vận tải khách cố định từ 

Hưng Yên đi Điện Biên và ngược lại; Căn cứ các quy định về tổ chức, quản lý hoạt 

động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Để đáp ứng nhu cầu đi 

lại của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị kinh doanh vận tải tham gia khai 

thác trên tuyến đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân năm 2021; Sau khi 

xem xét, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý điều chỉnh phương án khai thác (hành trình chạy xe) tuyến VTHK cố 

định bằng xe ô tô từ bến xe TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đi bến xe Triều 

Dương (tỉnh Hưng Yên) và ngược lại (Mã số tuyến: 2789.1121.B) do Công ty TNHH 

Long Giang tỉnh Điện Biên đang khai thác, cụ thể như sau: 

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

La - Mãn Đức - Cầu Thanh Trì - QL5 - Hải Dương - Bx Hải Tân - QL38B - ĐT392B 

- ĐT396B - ĐT217 - QL39A - BX. Triều Dương và ngược lại. 

- Các tiêu chí khác về số chuyến xe khai thác và giờ xe xuất bến trên tuyến 

được giữ nguyên theo chấp thuận của cơ quan quản lý tuyến. 

2. Yêu cầu Công ty TNHH Long Giang lập hồ sơ điều chỉnh phương án khai 

thác tuyến VTHK trên gửi về Sở GTVT tỉnh Điện Biên trước khi tổ chức thực hiện 

theo quy định; Sở GTVT sẽ cập nhật việc điều chỉnh hành trình chạy xe tuyến VTHK 

trên vào Biểu đồ chạy xe và công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở để 

hành khách biết, chủ động cho việc đi lại được thuận tiện. 

Trên đây là ý kiến của Sở Giao thông vận tải đối với đề nghị điều chỉnh 

phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô của Công ty TNHH Long 

Giang tỉnh Điện Biên, đề nghị các phòng, ban, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện 

theo quy định./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Sở GTVT Hưng Yên (ph/hợp); 

- Đ/c Giám đốc Sở (b/cáo); 

- Thanh tra GTVT; 

- BXK hai đầu tuyến;  

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Nguyễn Thái Bình 
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