
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày        tháng        năm 

V/v sắp xếp, điều chuyển hoạt động 

vận tải hành khách tuyến cố định 

đang hoạt động tại bến xe Cầu Rào 

Hải Phòng sang bến xe khách khác. 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định. 

 

Căn cứ Văn bản số 2536/SGTVT-QLVT, ngày 15 tháng 9 năm 2020 của 

Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng về việc sắp xếp, điều chuyển hoạt động vận tải 

hành khách tuyến cố định sang các bến xe khách khác để bàn giao mặt bằng bến 

xe Cầu Rào phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng Cầu Rào 1.  

Để hoạt động vận tải hành khách của các đơn vị Kinh doanh vận tải hành 

khách tuyến cố định trên tuyến Hà Nam - Hải Phòng bến đến bến xe Cầu Rào 

hoạt động ổn định. Sở Giao thông Vận tải Hà Nam đề nghị Các đơn vị kinh 

doanh vận tải hành khách tuyến cố định có bến đến bến xe Cầu Rào một số nội 

dung như sau:  

1. Các bến tiếp nhận: 

- Bến xe đủ điều kiện tiếp nhận: bến xe Thượng Lý, phía bắc Hải Phòng, 

Đồ Sơn, Kiến Thuỵ, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo. 

 - Bến xe đang triển khai, đủ điều kiện công bố hoạt động trong tháng 

10/2020: bến xe Vĩnh Niệm. 

 - Các bến không đủ điều kiện tiếp nhận: bến xe Niệm Nghĩa, Lạc Long, 

Cát Hải, An Lão. 

 2. Nguyên tắc điều chuyển: 

 - Không làm tăng tần suất chạy xe, ảnh hưởng đến giờ xe đang khai thác 

của các doanh nghiệp đang hoạt động tại bến xe tiếp nhận. Giữ nguyên tần suất, 

giờ xuất bến của doanh nghiệp được chuyển đến; 

 - Trường hợp nếu có nhu cầu điều chuyển hoạt động về bến xe tiếp nhận 

mà làm tăng tần xuất chạy xe của tuyến đang khai thác tại bến xe tiếp nhận thì 

không được giữ nguyên giờ xuất bến và phải thực hiện theo sự sắp xếp biểu đồ 

chạy xe của cơ quan quản lý tuyến; 

 - Các đơn vị gửi hồ sơ đăng ký khai thác tuyến theo mẫu quy định tại 

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, ngày 17/1/2020 của Chính Phủ về cơ quan quản 

lý tuyến trước ngày 23/9/2020. 



 Thời gian đăng ký điều chuyển gửi về Sở GTVT Hà Nam trước ngày 

24/9/2020 để tổng hợp báo cáo.  

 Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Website Sở (đăng công khải); 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL . 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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