
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số: ………/SGTVT-QLVTPTNL 
V/v đơn vị vận tải điều chỉnh giờ xe 

xuất bến tuyến Giao Thủy - Lục Yên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày … tháng      năm 2022 

 

 

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Yên Bái 

 

Sở GTVT Nam Định nhận được văn bản số 58/SGTVT-QLVT, PT&NL ngày 

12/01/2022 của Sở GTVT Yên Bái về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận 

tải hành khách cố định Giao Thủy - Lục Yên. 

Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành 

khách theo tuyến cố định bằng ô tô, 

Sở GTVT Nam Định có ý kiến như sau: 

1. Điều chỉnh giờ xe xuất bến tại Bến xe khách huyện Giao Thủy tuyến Giao 

Thủy - Lục Yên tại phụ lục lịch xe xuất bến kèm theo Quyết định số 291/QĐ-SGTVT 

ngày 31/3/2021 của Sở GTVT Nam Định về việc công bố lịch xe xuất bến chi tiết của 

các xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Nam Định, 

cụ thể: 

- Giờ xe xuất bến trước khi điều chỉnh: 06h25’ hàng ngày;  

- Giờ xe xuất bến sau khi điều chỉnh: 15h45’ hàng ngày. 

2. Đề nghị Sở GTVT Yên Bái hướng dẫn Công ty CPVT thủy bộ Yên Bái thực 

hiện đúng phương án khai thác tuyến đã được hai Sở thống nhất điều chỉnh theo nội 

dung văn bản số 58/SGTVT-QLVT, PT&NL ngày 12/01/2022 của Sở GTVT Yên 

Bái. 

Trân trọng phối hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Giao Thủy; 

- Bến xe khách huyện Giao Thủy; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PTNL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

      Trương Mạnh Khiêm 
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