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THÔNG BÁO 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN THÀNH CÔNG 

 

Kính gửi: Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 Cao Bằng. 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;  

Theo đề nghị của Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 Cao Bằng tại hồ sơ số 04/ĐK-

HTX ngày 14/06/2022 về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định nội 

tỉnh bằng xe ô tô Cao Bằng đi Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình và ngược lại 

(Kèm theo Biên bản thống nhất giữa Bến xe khách liên tỉnh với Hợp tác xã vận tải 

tô số 1 tham gia khai thác trên tuyến). 

Sở Giao thông vận tải thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công 

vận tải hành khách cố định nội tỉnh từ Bến xe khách liên tỉnh thành phố đi Thị trấn 

Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình và ngược lại với các nội dung theo phương án khai 

thác tuyến mà đơn vị đề nghị như sau:  

1. Tên hợp tác xã kinh doanh vận tải: Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 Cao Bằng. 

2. Địa chỉ: Số nhà 037, Phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. 

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 74/2021/GP-SGTVT ngày 

16/09/2021 do Sở Giao thông vận tải Cao Bằng cấp. 

Được tham gia khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh kể từ ngày 17 

tháng 6 năm 2022. 

- Tên tuyến: Cao Bằng đi Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình và ngược lại; 

- Bến đi: Bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng; 

- Nơi đến: Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; 

- Cự ly vận chuyển: 60 km; 

- Hành trình chạy xe: Bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng - Quốc lộ 3 - 

Quốc lộ 34 – Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình và ngược lại; 
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 - Số phương tiện tham gia khai thác 01 xe; 

- Số chuyến: 30 chuyến/tháng; 

 - Giờ xe xuất bến:        

 + Bến xe khách liên tỉnh thành phố: 11h00’ hàng ngày; 

 + Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình: 07h00’ hàng ngày. 

Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày thông báo Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 

Cao Bằng có trách nhiệm đưa xe vào khai thác. Trường hợp sau 60 ngày kể từ ngày 

thông báo, nếu Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 Cao Bằng không thực hiện đưa xe vào 

khai thác thì Thông báo này không còn hiệu lực./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- BXKLT TP Cao Bằng; 

- UBND huyện Nguyên Bình; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Phòng QLVTPT&NL; 

- Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lã Hoài Nam 
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