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Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh. 

Sở Giao thông vận tải Cao Bằng nhận được văn bản số 5249/SGTVT-

QLVT&PT ngày 02/11/2022 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh về việc Phối 

hợp điều chỉnh giờ xuất bến tuyến vận tải khách cố định Quảng Ninh đi Cao 

Bằng và ngược lại. Sau khi rà soát biểu đồ chạy xe trên tuyến, Sở Giao thông vận 

tải Cao Bằng có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý thống nhất với nội dung điều chỉnh giờ xuất bến tuyến vận tải 

khách cố định Quảng Ninh đi Cao Bằng và ngược lại mà Sở Giao thông vận tải 

Quảng Ninh đề nghị có ý kiến phối hợp với Sở Giao thông vận tải Cao Bằng, nội 

dung cụ thể như sau: 

- Tuyến khai thác: Quảng Ninh đi Cao Bằng và ngược lại. 

+ Bến đi: Bến xe Bãi Cháy (thuộc tỉnh Quảng Ninh). 

+ Bến đến: Bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng (thuộc tỉnh Cao 

Bằng). 

- Giờ xuất bến trước khi điều chỉnh:  

+ Tại bến xe Bãi Cháy: 05h00’ hằng ngày. 

+ Tại bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng: 15h00’ hằng ngày. 

- Giờ xuất bến sau khi điều chỉnh:  

+ Tại bến xe Bãi Cháy: 05h00’ hằng ngày (giữ nguyên). 

+ Tại bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng: 13h00’ hằng ngày. 

- Các nội dung khác khai thác trên tuyến giữ nguyên, không thay đổi. 

2. Để công tác quản lý phối hợp trên tuyến đảm bảo an toàn giao thông và 

đúng quy định về hoạt động kinh doanh vận tải khách trên tuyến cố định liên tỉnh.  

Đề nghị Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh cập nhật lại giờ xe chạy theo quy 

định. Chỉ đạo Công ty cổ phần khai thác dịch vụ vận tải Việt Anh 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 trên tuyến, ký kết hợp đồng xe ra vào bến với bến xe 

khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng gửi Sở Giao thông vận tải Cao Bằng để phối 



hợp theo dõi. 

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; 

- BXK LTTP. Cao Bằng; 

- BX Bãi Cháy (Quảng Ninh); 

- Phòng QLVT,PT&NL; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT. 
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