
UBND TỈNH CAO BẰNG  

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số: 1712/SGTVT–QLVTPT&NL 

 V/v có ý kiến đối với đề nghị điều 

chỉnh phương tiện trên tuyến vận tải 

khách Cao Bằng (BXKLTTP.Cao 

Bằng) đi Bắc Ninh (BX Bắc Ninh) 

của DN tư nhân Hồng Trường Cao 

Bằng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày 13 tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:    

 

- Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh; 

- Doanh nghiệp TN Hồng Trường Cao Bằng. 

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Cao Bằng nhận được Giấy đề nghị số 52/ĐN-

DN ngày 28/06/2022 của Doanh nghiệp tư nhân Hồng Trường Cao Bằng đề nghị 

điều chỉnh vị trí 02 xe (29B-148.90 và 11B-004.60) trên tuyến Cao Bằng (Bến xe 

khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng) – Bắc Ninh (Bến xe Bắc Ninh) và ngược lại;  

Sở GTVT Cao Bằng thông báo điều chỉnh điều chỉnh phương tiện vận tải 

khách (điều vị 02 xe trên tuyến, các nội dung khác trên tuyến giữ nguyên không 

đổi) trên tuyến Cao Bằng (Bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng) – Bắc Ninh 

(Bến xe Bắc Ninh) và ngược lại cụ thể như sau: 

- Tuyến đề nghị đăng ký khai thác: Cao Bằng đi Bắc Ninh và ngược lại. 

- Bến đi: Bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng (Cao Bằng). 

- Bến đến: Bến xe Bắc Ninh (Bắc Ninh). 

- Mã số tuyến: 1199.1811.A; 

- Cự ly vận chuyển: 260 km;                            

- Số xe đăng ký khai thác: 02 xe  

- Hành trình: Bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng - QL3 (hướng đi trung 

tâm hội nghị tỉnh) - Ngã tư Ngọc Xuân - rẽ đi đường Pác Bó - Đường 3.10 

(QL34B) Ngã tư Sông Bằng - QL34B - QL4A- Bến xe Bắc Ninh và ngược lại. 

- Điều chỉnh giờ xuất bến vị trí 2 xe trên tuyến cho nhau như sau:  

+ Xe 29B-148.90:  Bến xe khách LTTP Cao Bằng: 05h45’ hằng ngày. 

    Bến xe Bắc Ninh: 13h15’ hằng ngày. 
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+ Xe 11B-004.60:  Bến xe khách LTTP Cao Bằng: 13h00’ hằng ngày. 

    Bến xe Bắc Ninh: 05h30’ hằng ngày. 

- Các nội dung phương án khai thác trên tuyến giữ nguyên không đổi. 

Sở Giao thông vận tải Cao Bằng thông báo đến Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh 

được biết về việc điều chỉnh vị trí 02 xe xuất bến của Doanh nghiệp tư nhân Hồng 

Trường Cao Bằng nêu trên. Đề nghị Bến xe 2 đầu tuyến niêm yết và cập nhật lại 

thời gian xe xuất bến với vị trí 02 xe đang khai thác. Đề nghị Doanh nghiệp tư nhân 

Hồng Trường Cao Bằng cập nhật đúng thời gian xe xuất bến tại 2 đầu bến xe, chấp 

hành nghiêm biểu đồ, hành trình chạy xe, hoàn thành thủ tục đưa phương tiện vào 

khai thác, phương án khai thác đối với các xe đăng ký khai thác điều chỉnh trên 

tuyến./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- BXKLTTPCB; 

- BX Bắc Ninh; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Phòng QLVTPT&NL; 

- Lưu: VT.. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Định 
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