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        Thừa Thiên Huế, ngày  13  tháng  5  năm 2022.   

 
 

THÔNG BÁO  

về việc doanh nghiệp giảm số chuyến khai thác 

 tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô 

 

 

Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020  của Chính phủ Quy định 

về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

Xét  Công văn số 61/VP.HTX ngày 28/4/2022 của HTX vận tải ô tô thành phố 

Huế giảm chuyến chạy xe trên tuyến vận tải khách cố định từ Thừa Thiên Huế đi 

Quảng Bình và ngược lại. 

Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế thông báo như sau: HTX vận tải ô tô 

thành phố Huế giảm số chuyến trên tuyến vận tải khách cố định từ Thừa Thiên Huế 

đi Quảng Bình và ngược lại,  
- Tên tuyến: Nơi đi: Thừa Thiên Huế. Nơi đến: Quảng Bình và ngược lại 

- Bến xe đi: Bến xe phía bắc TP Huế. Bến xe đến: Bến xe Đồng Hới. 

- Mã số tuyến: 73751111;  - Cự ly vận chuyển: 161 km;  

- Hành trình chạy xe: BX Phía Bắc TP Huế - QL1A – Bến xe Đông Hới và ngược 

lại 

Hiện đang hoạt động với 238 chuyến/tháng giảm xuống 210 chuyến/tháng 

 Nốt xe ngừng trên tuyến: 

+ Tại bến xe đi: 09 giờ 00 hằng ngày  

+ Tại bến xe đến: 14 giờ 00, 15h00 hằng ngày  

 - Số chuyến trong tháng: 28 chuyến.  

 Thông tin này đã được công khai trên biểu đồ chạy xe do Sở GTVT Thừa 

Thiên Huế công bố. 

Đề nghị đơn vị làm việc với bến xe hai đầu tuyến về thủ tục giảm số chuyến 

khai thác. 

                                                                                  
    Nơi nhận: 

- Sở GTVT Quảng Bình (để ph/ hợp) 

- Tổng Cục ĐBVN (để b/cáo); 

- HTX vận tải ô tô thành phố Huế; 

- Cty CP bến xe Huế;  

- BX phía Bắc TP Huế; 

- BX Đồng Hới; 

- Lưu VP, QLVT&PT 

 

                         KT.GIÁM ĐỐC 

                        PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                      Nguyễn Văn Thành 
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