
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 
V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác 

tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 

Bến xe Vĩnh Trụ (Hà Nam) - đi Bến xe 

Sơn Tây (Hà Nội) và ngược lại.  

 

Hà Nam, ngày        tháng        năm 
 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hà Nội 
 

 Căn cứ Nghị định số 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; Thông báo ngừng 

khai thác xe tuyến vận tải hành khách cố định số 12/2021DN-HTX, ngày 21/6/2021 

của Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm.   

 Xét hồ sơ đăng ký khai thác tuyến số 08.PA/QC, ngày 24/06/2021 của Công 

ty TNHH Vận tải thương mại&Dịch vụ Quốc Cường đăng ký khai thác tuyến vận 

tải khách cố định Hà Nam - Hà Nội và ngược lại;  

 Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị của 

Công ty TNHH Vận tải thương mại&Dịch vụ Quốc Cường đăng ký khai thác tuyến 

vận tải khách cố định như sau: 

 - Tên tuyến: Hà Nam đi Hà Nội; 

 - Mã tuyến: 2990.1712.A; 

 - Bến đi: Bx Vĩnh Trụ (Hà Nam);  

- Bến đến: Bx Sơn Tây (Hà Nội); 

 - Cự ly tuyến: 120 Km; 

 - Số chuyến đăng ký khai thác: 01 chuyến / ngày; 

 - Giờ xe xuất bến tại bến đi: 07h 45’ hàng ngày;  

- Giờ xe xuất bến tại bến đến: 15h 15’ hàng ngày;  

 - Hành trình chạy xe: BX.Vĩnh Trụ - Phủ Lý - QL21 - Chi Nê - Đường HCM 

- Ngã 3 Xuân Mai - QL21 - BX.Sơn Tây và ngược lại. 

 (Công ty TNHH Vận tải thương mại&Dịch vụ Quốc Cường đăng ký khai 

thác vào nốt xe của Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm ngừng khai thác).  

 Sở Giao thông vận tải Hà Nam trân trọng thông báo nội dung đăng ký khai 

thác tuyến nêu trên của Công ty TNHH Vận tải thương mại&Dịch vụ Quốc Cường 

đề quý Sở được biết và có ý kiến trao đổi theo quy định./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để Báo cáo); 

- Bến xe Sơn Tây; 

- Bến xe Vĩnh Trụ; 

- Công ty TNHH VT TM&DV Quốc Cường; 

- Webiste Sở GTVT Hà Nam; 

- Lưu VT,QLVT,PT&NL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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