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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:          /TB-SGTVT       Quảng Bình, ngày      tháng 8 năm 2019 
V/v thông báo đơn vị vận tải đăng ký 

khai thác tuyến vận tải hành khách  

cố định Nghệ An - Quảng Bình. 

 

     

 

Kính gửi:  Sở Giao thông vận tải Nghệ An 
 

 

 Sở Giao thông vận tải Quảng Bình nhận được Văn bản số 2465/SGTVT-VT 

ngày 16/8/2019 của Sở Giao thông vận tải Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng 

ký khai thác tuyến VTHK cố định của HTX DVVT Bình Minh. Theo quy định về 

“Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của 

Bộ Giao thông vận tải, Sở GTVT Quảng Bình có ý kiến như sau: 

 1. Sở GTVT Quảng Bình thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử 

Sở các thông tin về Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định của 

HTX DVVT Bình Minh, cụ thể như sau: 

Tên tuyến: Nghệ An đi Quảng Bình và ngược lại; 

  Bến đi:     Bến xe phía Bắc TP.Vinh (tỉnh Nghệ An); 

  Bến đến:  Bến xe Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình); 

  Cự ly vận chuyển: 207 Km; Mã số tuyến: 3773.2511A;  

 Số chuyến thực hiện: 22 chuyến/tháng/01 xe; 

 Hành trình chạy xe: Bến xe phía Bắc TP.Vinh - đường gom phía Tây QL1A - 

Đường Đặng Thai Mai - QL1A đoạn tránh TP.Vinh - QL1A - Bến xe Đồng Hới và 

ngược lại; 

  Thời gian xe xuất bến:  

- Tại Bến xe phía Bắc TP.Vinh vào lúc: 09 giờ 00 (trừ các ngày T7, CN 

hàng tuần). 

          - Tại Bến xe Đồng Hới vào lúc: 17 giờ 15 (trừ các ngày T7, CN hàng tuần).  

2. Sau 05 ngày đăng ký thông báo, nếu không có đơn vị nào đăng ký trùng 

tuyến và giờ xe chạy thì coi như đăng ký khai thác của HTX DVVT Bình Minh đã 

thành công và được cơ quan quản lý tuyến công nhận và cấp phù hiệu. Nếu trong 

thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo thành công mà đơn vị không hoạt 

động thì coi như đã huỷ bỏ đăng ký. 

Sở GTVT Quảng Bình có ý kiến như trên để Quý Sở có cơ sở xử lý theo quy 

định./. 
  

Nơi nhận:                                          
- Như trên; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Trung tâm DVQLBX QB; 
- Lưu VT, QLVT. 
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 Vũ Anh Minh 
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