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Vĩnh Long, ngày 14 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc HTX VTTB Vũng Liêm đăng ký khai thác tuyến thành công tuyến
Vĩnh Long đi Bình Phước và ngược lại
Kính gửi: Hợp tác xã vận tải thủy bộ Vũng Liêm
Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành
khách theo tuyến cố định bằng xe ô tô;
Căn cứ Công văn số 1722/SGTVT-QLVT ngày 21/12/2018 của Sở Giao
thông vận tải Vĩnh Long và Công văn số 25/SGTVT-VTĐB ngày 10/01/2019 của
Sở Giao thông vận tải Bình Phước về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến
cố định Vĩnh Long (Bến xe Vũng Liêm) đi Bình Phước (Bến xe Bình Long) và
ngược lại. Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long thông báo Hợp tác xã vận tải thủy bộ
Vũng Liêm đã đăng ký khai thác tuyến thành công nội dung như sau:
Tên tuyến: Vĩnh Long đi Bình Phước và ngược lại.
Mã số tuyến: 6493.1416.A
Bến đi: Bến xe Vũng Liêm
Bến đến: Bến xe Bình Long
Hành trình chạy xe: Bến xe Vũng Liêm – ĐT 907 – QL53 – QL1 – QL13
- Bến xe Bình Long và ngược lại.
Cự ly vận chuyển: 250 km.
Số chuyến khai thác: 15 chuyến/tháng.
Giờ xe xuất bến:
Tại bến xe Vũng Liêm: 05 giờ 30 phút, vào các ngày trong tháng.
Tại bến xe Bình Long: 03 giờ 00 phút, vào các ngày trong tháng (có Phụ lục
biểu đồ chạy xe kèm theo).
Sau 60 (sáu mươi ) ngày, kể từ ngày đăng ký khai thác tuyến thành công
được công bố trên Trang Thông tin điện tử của Sở, nếu Hợp tác xã vâ ̣n tải thủy bô ̣
Vũng Liêm không nộp hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu đưa phương tiện vào khai thác
theo đúng phương án được duyệt thì coi như tự hủy bỏ đăng ký. Sở Giao thông
vận tải sẽ cập nhật, công khai thông tin giờ xe chạy còn trống trên biểu đồ chạy xe
trên Trang Thông tin điện tử của Sở./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Sở Bình Phước (phối hợp);
- VP Sở (công khai trên Trang TTĐT của Sở);
- Bến xe hai đầu tuyến;
- Lưu VT, 3.01.04.T. …. b
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