
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
 

   Số:          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Hà Nam, ngày           tháng           năm  

V/v điều chuyển hoạt động vận tải 

hành khách tại bến xe Cầu Rào 

sang bến xe Vĩnh Niệm tuyến Hà 

Nam - Hải Phòng. 

 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hải Phòng 
 

 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.  

 Căn cứ Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định 

số 108/GĐK-HTX, ngày 30/9/2020 của HTX dịch vụ vận tải hành khách Lý 

Nhân; Giấy đề nghị số 19/DN-HTX, ngày 01/10/2020 của HTX vận tải Đồng 

Tâm. 

 Sở Giao thông Vận tải Hà Nam đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng 

sắp xếp, điều chuyển hoạt động các đơn vị vận tải hành khách cố định tuyến Hà 

Nam - Hải Phòng có bến đến bến xe Cầu Rào sang bến xe Vĩnh Niệm, giữ 

nguyên tần suất và giờ xuất bến cụ thể như sau:  

 1. Tuyến bến xe Trung tâm Hà Nam (tỉnh Hà Nam) đi bến xe Vĩnh 

Niệm (TP.Hải Phòng) 

 - Mã số tuyến: 1690.1311.A 

 - Giờ xuất bến:  

 + Tại bến xe Trung tâm Hà Nam : 06h40’hàng ngày (giữ nguyên) 

 + Tại bến xe Vĩnh Niệm: 12h40’ hàng ngày (giữ nguyên) 

2. Tuyến bến xe Vĩnh Trụ (tỉnh Hà Nam) đi bến xe Vĩnh Niệm (TP.Hải 

Phòng) 

 - Mã số tuyến: 1690.1312.A 

 - Giờ xuất bến:  

 + Tại bến xe Vĩnh Trụ : 05h30’; 11h50’ hàng ngày (giữ nguyên) 

 + Tại bến xe Vĩnh Niệm: 11h15’; 15h20’ hàng ngày (giữ nguyên) 

 Sở GTVT Hà Nam đề nghị Sở GTVT Hải Phòng phối hợp cho ý kiến và 

thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở theo quy định./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- HTX dịch vụ VTHK Lý Nhân; 

- HTX vận tải Đồng Tâm; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Khổng Bình Nguyên 
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