
 

 

  

Kính gửi: Hợp tác xã Tân Thanh 

 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên nhận được công văn số 50/ĐN-HTX 

ngày 24/02/2021 của Hợp tác xã Tân Thanh 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 - Nậm Nhùn (Lai 

Châu); 

Sau khi xem xét, nhằm tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu thiệt hại, 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 chấp thuận theo đề nghị của Hợp tác xã Tân Thanh tạm thời 

giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định liên tỉnh Điện Biên - Lai Châu, 

cụ thể như sau:  

- Tên tuyến: Nơi đi: tỉnh Điện Biên;   Nơi đến: tỉnh Lai Châu và ngược lại; 

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

- Bến xe đến: Bến xe Nậm Nhùn; 

- Mã số tuyến: 2527.1311.A;    - Cự ly vận chuyển: 140 km; 

- Hành trình chạy xe: BXTP. Điện Biên Phủ - QL12 - Cầu Lai Hà - ĐT127 - 

BX Nậm Nhùn và ngược lại. 

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

- Sẽ giảm xuống còn: 0 chuyến/tháng từ ngày 03/3/2021 đến ngày 

31/7/2021; 

- Các ngày tạm ngừng xe xuất bến:  

                        + Tại bến xe đi: 07h00’ hàng ngày; 

                        + Tại bến xe đến: 13h30’ hàng ngày. 

Trên cơ sở các nội dung trên, Sở GTVT tỉnh Điện Biên đề nghị Sở GTVT 

tỉnh Lai Châu phối hợp, quản lý theo quy định. Yêu cầu Hợp tác xã Tân Thanh 
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thực hiện đúng theo chấp thuận của Sở GTVT tỉnh Điện Biên, sau khi hết thời gian 

tạm thời giảm số chuyến xe nêu trên, đơn vị tiếp tục thực hiện theo phương án khai 

thác tuyến đã được Sở GTVT phê duyệt. Bến xe khách hai đầu tuyến có trách nhiệm 

niêm yết công khai các thông tin về việc giảm số chuyến chạy xe trên tuyến để 

người dân biết và chủ động cho việc đi lại được thuận tiện. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục ĐBVN (b/cáo); 

- Sở GTVT Lai Châu (ph/hợp); 

- Đ/c Giám đốc Sở (b/cáo); 

- Thanh tra GTVT; 

- BXK hai đầu tuyến (th/hiện); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Nguyễn Thái Bình 
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