ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
Số: 253 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 10 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Công bố điều chỉnh, bổ sung danh mục mạng lưới
tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh; mạng lưới tuyến xe buýt
nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Kon Tum
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Giao thông Đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
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;
Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải
bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải
hành khách cố định nội tỉnh; mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa
bàn tỉnh Kon Tum;
Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 42/TTr-SGTVT
ngày 26 tháng 4 năm 2022 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục
mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, mạng lưới tuyến xe buýt
nội tỉnh và liên tỉnh liền kề trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố điều chỉnh, bổ sung danh mục mạng lưới tuyến vận tải
hành khách cố định nội tỉnh; mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa
bàn tỉnh Kon Tum tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số
678/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum,
cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh danh mục hai (02) tuyến vận tải hành khách cố định nội
tỉnh tại thứ tự số 3 và số 11 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số
678/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
như Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này.
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2. Bổ sung một (01) tuyến mới vào danh mục tuyến xe buýt nội tỉnh (mục
I, Phụ lục 2) và điều chỉnh danh mục một (01) tuyến xe buýt liền kề tại thứ tự số
2 mục II Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 17
tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum như Phụ lục 2 ban hành
kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm thông báo danh mục mạng lưới
tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và
liên tỉnh liền kề trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; chủ trì phối hợp với Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố, đơn vị vận tải và các cơ quan có liên quan
xác định lộ trình, vị trí điểm đầu, điểm cuối và điểm dừng của tuyến xe buýt phù
hợp với nhu cầu đi lại của Nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (b/c);
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT.HMC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Tháp
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PHỤ LỤC 1: ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC MẠNG LƯỚI TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH NỘI TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 253 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Tên tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh
Huyện/Thành Huyện/Thành Bến xe
Bến xe
Hành trình chạy xe chính (dùng cho
STT
phố nơi
phố nơi
nơi đi/đến nơi đi/đến
cả 2 chiều đi)
đi/đến (và
đi/đến (và (và ngược (và ngược
ngược lại)
ngược lại)
lại)
lại)
Bến xe
Bến xe
Bến xe khách Kon Tum - Đường Phan
khách
khách
Đình Phùng - Đường Hồ Chí Minh 1
Kon Tum
Tu Mơ Rông
Kon
huyện Tu Quốc lộ 40B - Bến xe khách huyện Tu
Tum
Mơ Rông
Mơ Rông

2

Kon Plông

Tu Mơ Rông

Bến xe
khách
huyện
Kon
Plông

Bến xe
khách
huyện Tu
Mơ Rông

Bến xe khách huyện Kon Plông - Quốc
lộ 24 - Đường tránh đường Hồ Chí
Minh đoạn qua thành phố Kon Tum Đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 40B Bến xe khách huyện Tu Mơ Rông

Lưu
Cự ly lượng
tuyến (xe xuất
(km) bến/
tháng)
75

135

Phân
loại
tuyến

300

Tuyến
đang
khai
thác

90

Tuyến
bổ sung
mới

Ghi
chú
Điều
chỉnh
cự ly
tuyến
Điều
chỉnh
cự ly và
hành
trình
tuyến
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PHỤ LỤC 2: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC MẠNG LƯỚI TUYẾN XE BUÝT NỘI TỈNH, LIỀN KỀ
(Kèm theo Quyết định số 253 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Tên tuyến

Lộ trình tuyến

I

Tuyến nội tỉnh

1

Thành phố Kon Tum - đường Hồ Chí Minh (Đăk Hà Thành phố Kon Tum - Đăk Tô) - Quốc lộ 40 B - đường tránh đèo Văn Rơi Huyện Tu Mơ Rông
Quốc lộ 40B - Tỉnh lộ 672 - Khu vực Trung tâm xã
Măng Ri và ngược lại.

II

Tuyến liền kề

01

Huyện Ia H’Drai - Xã Ia Tơi - Trung tâm huyện Ia H’Drai - Quốc lộ 14C
tỉnh Gia Lai
- Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Cự ly
tuyến
(km)

Thời gian
hoạt động
trong ngày

Số lượt
trong
ngày

Phân loại
tuyến

100

05h00 - 17h00

06-24

Bổ sung tuyến
mới

12-52

Đã phê duyệt,
điều chỉnh lộ
trình tuyến, cự
ly tuyến, thời
gian hoạt động
và số lượt
trong ngày

100

05h00 - 18h00

