
 

 

UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TB-SGTVT Kon Tum, ngày      tháng 3 năm 2023 
 

 

 

THÔNG BÁO 

Ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định 
 

         Kính gửi: Công ty TNHH MTV Đức Thành. 

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

kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

Trên cơ sở Thông báo số 01/CVCT/2023 ngày 27/3/2023 của Công ty 

TNHH MTV Đức Thành về vệc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách, Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum thông báo: 

1. Sau 15 ngày (kể từ ngày 27/3/2023), Công ty TNHH MTV Đức Thành 

ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định, cụ thể: 

- Tên tuyến: Kon Tum đi Thái Bình và ngược lại. 

- Bến đi: Bến xe khách huyện KonPlông (tỉnh Kon Tum). 

- Bến đến: Bến xe Hưng Hà (tỉnh Thái Bình). 

- Mã số tuyến: 1782.2015A. 

- Số chuyến xe ngừng khai thác: 10 chuyến/tháng. 

2. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Đức Thành thực hiện đúng quy định tại 

điểm a khoản 7 Điều 20 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của 

Chính phủ; liên hệ bến xe hai đầu tuyến để thanh lý hợp đồng đối với tuyến 

ngừng khai thác theo quy định. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh KonTum thông báo để các cơ quan, đơn vị có 

liên quan biết, phối hợp quản lý./. 
 

Nơi nhận:   KT. GIÁM ĐỐC 
 - Như trên; 

 - Cục ĐBVN (b/c); 

 - Sở GTVT Thái Bình (ph/h); 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Thanh tra Sở (k/tr); 

 - Bến xe hai đầu tuyến; 

 - Cổng thông tin điện tử của Sở; 

 - Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC   

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hương  
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