
UBND TỈNH CAO BẰNG  

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
Số: 1565/SGTVT–QLVTPT&NL 

V/v ý kiến với nội đăng ký khai thác 

tuyến VTK cố định Quảng Ninh- 

Cao Bằng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày 27 tháng 6 năm 2022 

Kính gửi:   Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh. 

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Cao Bằng nhận được Công văn số 

2491/SGTVT-QLVT&PT ngày 31/05/2022 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc 

phối hợp xây dựng quy hoạch chi tiết tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh; Công 

văn số 2678/SGTVT-QLVT&PT ngày 09/06/2022 Sở GTVT Quảng Ninh về việc 

phối hợp đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách bằng ô tô. 

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; Quyết định số 

2288/QĐ-BGTVT ngày 26/06/2015 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy 

hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030 và các văn bản phê duyệt của Bộ Giao thông 

vận tải.  

Sau khi rà soát biểu đồ chạy xe trên tuyến, Sở GTVT Cao Bằng có ý kiến 

như sau: Đồng ý thống nhất với các nội dung đăng ký khai thác tuyến Quảng Ninh 

đi Cao Bằng và ngược lại mà Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh đã xây dựng, tiếp 

nhận Hợp tác xã dịch vụ vận tải Con Ong đăng ký khai thác trên tuyến (Tại văn bản 

số 2678/SGTVT-QLVT&PT ngày 09/06/2022) với các nội dung sau: 

- Tên tuyến: Quảng Ninh (Bến xe Móng Cái) đi Cao Bằng (Bến xe khách liên 

tỉnh thành phố Cao Bằng: 

- Mã số tuyến: 1114.1812.C;  Cự ly vận chuyển: 300 km.                           

- Số chuyến khai thác: 30 chuyến/tháng.    

- Hành trình chạy xe: Bến xe Móng Cái – QL18 – Tiên Yên - QL1A– QL4B –

QL4A- QL34B - Đường 3.10 (QL34B) - Ngã tư Sông Bằng - rẽ đi đường Pác Bó - 

Ngã tư Ngọc Xuân - QL3 (hướng đi trung tâm hội nghị tỉnh) - Bến xe khách liên 

tỉnh thành phố Cao Bằng và ngược lại. 

- Giờ xuất bến:   

+ Bến xe Móng Cái: 05h00’ hằng ngày. 

+ Bến xe khách LTTP.Cao Bằng: 11h30’ hằng ngày. 
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Sở Giao thông vận tải Cao Bằng đề nghị Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh 

cùng phối hợp và chỉ đạo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến theo quy định 

đồng thời thống nhất công bố công khai trên trang thông tin điện tử./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- BXKLTTP (Cao Bằng); 

- Bến xe Móng Cái (Quảng Ninh); 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Phòng QLVTPT&NL; 

- Lưu: VT. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Định 
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