
THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt 

 

Thực hiện Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định 

nội tỉnh, mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Công văn số 

34/UBND-TH ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh Điện Biên về việc cập nhật, bổ 

sung và công bố danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên (có Công văn số 34/UBND-TH ngày 05/01/2023 kèm theo). 

Nhằm tiếp tục phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng, phục vụ tốt 

nhu cầu đi lại của học sinh, sinh viên, khách du lịch và người dân. Sở Giao thông 

vận tải Điện Biên tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác 02 tuyến vận tải hành khách 

bằng xe buýt: Tuyến thứ nhất, số hiệu tuyến 05-ĐB: Cây xăng dầu số 02 xã Thanh 

Nưa, huyện Điện Biên - Cây xăng dầu số 22, ngã ba Pom Lót, huyện Điện Biên; 

tuyến thứ hai, số hiệu tuyến 06-ĐB: UBND xã Thanh Minh, TP.Điện Biên Phủ - 

Sân vận động xã Noong Luống, huyện Điện Biên (Tuyến buýt không trợ giá, đơn vị 

khai thác tuyến tự hạch toán thu, chi...) 

Các đơn vị kinh doanh vận tải khách đủ điều kiện và có nhu cầu khai thác 02 

tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt trên tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khai thác 

tuyến (thành phần hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký khai thác tuyến; Giấy phép kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô bản phô tô công chứng; phương án khai thác tuyến vận tải 

khách công cộng bằng xe buýt; đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải; quy trình đảm 

bảo an toàn giao thông). Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến thực hiện theo mẫu quy định 

tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính Phủ, Thông tư số 

12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các 

quy định của pháp luật có liên quan, gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 

14/02/2023 để xem xét, lựa chọn. 

Sở Giao thông vận tải Điện Biên trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);             

- Các đơn vị kinh doanh VTHK; 

- Website Sở;  

- Lưu: VT, QLVT, PT&NL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thanh Kiên 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SGTVT 
 

Điện Biên, ngày      tháng 02 năm 2023 
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