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THÔNG BÁO  

V/v đơn vị ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô 

 

Ngày 13/01/2023, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Điện Biên nhận được 

Thông báo số 07/TB-CT ngày 08/01/2023 của Công ty cổ phần du lịch Xuân Long 

về việc giảm số chuyến trên tuyến vận tải hành khách cố định Bản Phủ (Điện Biên) 

- Bến Trại (Hải Dương) và ngược lại; Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều 

kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên thông 

báo: 

Công ty cổ phần du lịch Xuân Long ngừng khai thác tuyến vận tải hành 

khách cố định bằng xe ô tô cụ thể như sau: 

- Tên tuyến: Nơi đi: tỉnh Điện Biên; Nơi đến: tỉnh Hải Dương và ngược lại; 

- Bến xe đi: Bến xe Bản Phủ; 

- Bến xe đến: Bến xe Bến Trại; 

- Mã số tuyến: 2734.1415.A;     - Cự ly tuyến: 700 km; 

- Hành trình chạy xe: Bến xe Bản phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Cao tốc 

Hòa Lạc, Hòa Bình - QL21A - Sơn Tây - QL2C - QL2A - Đường Võ Văn Kiệt - 

Đường Hoàng Sa - Cầu Đông Trù - Đường Trường Sa - Đường Lý Sơn - Đường 

Nguyễn Văn Linh - Cầu Thanh Trì - QL1A - QL18 - Sao Đỏ - QL37 - QL5 - Quán 

Gỏi - QL38 - ĐT392 - ĐT392B - Bến xe Bến Trại và ngược lại; 

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

- Sẽ ngừng khai thác kể từ ngày 28/01/2023; 

- Giờ xe ngừng xuất bến:  

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

                                        + Tại bến xe đến: 15h30’ hàng ngày. 

Trên cơ sở các nội dung trên, Sở GTVT tỉnh Điện Biên yêu cầu Bến xe 

khách hai đầu tuyến có trách nhiệm niêm yết công khai các thông tin về việc đơn 

vị ngừng khai thác tuyến theo quy định; Công ty cổ phần du lịch Xuân Long trả lại 

phù hiệu của xe ngừng hoạt động trên tuyến về Sở GTVT tỉnh Điện Biên trước 

ngày 31/01/2023./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Giám đốc Sở (b/c); 

- Cty Xuân Long;          (t/h) 
- BXK hai đầu tuyến;                      

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

TUQ. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG QLVT-PT&NL 

 

 
Bùi Vĩnh Phú 
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