UBND TỈNH THÁI BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độclập - Tự do - Hạnhphúc

Số: 173 /TB-SGTVT

Thái Bình, ngày 01

tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác
tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Sơn La
Sở Giao thông vận tải Thái Bình nhận được văn bản số 01/GĐK ngày
28/01/2021 của Xí nghiệp vận tải 27-7 Đông Hưng về việc đăng ký khai thác
tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô với những thông tin đăng ký như sau:
- Tên tuyến: từ tỉnh Thái Bình đến tỉnh Sơn La và ngược lại (tuyến đã
được Bộ GTVT công bố tại Quyết định 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015)
- Bến đi: Bến xe trung tâm thành phố Thái Bình (Thái Bình)
- Bến đến: Bến xe Bắc Yên (Sơn La)
- Mã số tuyến: 1726.1131.A
- Cự ly tuyến: 295 km
- Hành trình chạy xe: BX TT thành phố Thái Bình - QL10 - QL39 - QL 5
- Khuất Duy Tiến - QL32 - QL 37 - BX Bắc Yên và ngược lại.
- Số chuyến khai thác: 01 chuyến/ngày
- Giờ xe xuất bến:
+ Tại Bến xe trung tâm thành phố Thái Bình: 15h30' hàng ngày.
( đơn vị đăng ký vào nốt giờ do công ty cổ phần vận tải khách 2-9 Sơn La
ngừng khai thác theo thông báo số 93/TB-SGTVT ngày 11/01/2021 của Sở Giao
thông vận tải Sơn La)
+ Tại Bến xe Bắc Yên (dự kiến): 17h00 hàng ngày
Sở Giao thông vận tải Thái Bình đề nghị Quý cơ quan xem xét cho ý kiến
về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến và phối hợp thực hiện.
Nơinhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Bến xe hai đầu tuyến;
- Công bố trên trang TTĐT của Sở;
- Lưu: VT, QLVT,PT&NL.
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