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                Hà Tĩnh, ngày        tháng 11  năm 2019 

THÔNG BÁO 

Đơn vị đăng ký khai thác thành công 

tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định Hà Tĩnh - Hà Nội 

     Kính gửi:  

   - Sở Giao thông vận tải Hà Nội; 

   - Công ty Cổ phần vận tải Thọ Lam. 

Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành 

khách bằng xe ô tô; 

Căn cứ Công văn số 3389/SGTVT-QLVT ngày 06/11/2019 của Sở Giao 

thông vận tải Hà Tĩnh về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến 

VTHK cố định bằng ô tô từ Hà Tĩnh đi Hà Nội và ngược lại đã được Sở Giao 

thông vận tải Hà Nội niêm yết công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở, 

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo Công ty Cổ phần vận tải Thọ Lam 

đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô từ tỉnh 

Hà Tĩnh đi thành phố Hà Nội và ngược lại với các tiêu chí như sau: 

Bến đi: Bến xe Tây Sơn (tỉnh Hà Tĩnh). 

Bến đến: Bến xe Nước Ngầm (TP Hà Nội). 

Cự ly vận chuyển: 370 km. 

Số chuyến kế hoạch: 20 chuyến/tháng. 

Mã số tuyến: 38.29.20.15 

Hành trình chạy xe: Bến xe Tây Sơn - QL8- QL1- cao tốc Ninh Bình-  Cầu 

Giẽ - Pháp Vân- Bến xe Nước Ngầm và ngược lại. 

 Giờ xuất bến tại Bến xe Tây Sơn: 20giờ50 phút, vào các ngày 01,02,03, 

05,07,09,10,12,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,29 dương lịch trong tháng. 

Giờ xuất bến tại Bến xe Nước Ngầm: 7giờ 05 phút, vào các ngày 02, 03,04, 

06,08,11,13,15,16,17,18,19,20,22,24,26,27,28,30 dương lịch trong tháng. 

Phương tiện tham gia khai thác tuyến: 01 xe, BKS 38B - 015.77; Loại xe: 

Thaco; 32 giường +02 ghế; sản xuất năm 2019. 

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo để Sở Giao thông vận tải Hà Nội 

biết và phối hợp quản lý. Yêu cầu Công ty Cổ phần vận tải Thọ Lam bố trí phương 

tiện hoạt động đảm bảo phương án đã đăng ký với cơ quan quản lý tuyến. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/cáo); 

- VP Sở (để đăng tải Website) 

- Bến xe Tây Sơn- Hà Tĩnh; 

- Bến xe Nước Ngầm -Hà Nội; 

- Lưu: VT, P.QLVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 Nguyễn Việt Thắng 
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