
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 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Đơn vị điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHK cố định 
 

 

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. 

Sau khi xem xét Tờ trình số 03/TT-HTX ngày 22/3/2021 của Hợp tác xã 

vận tải Tiền Phong về việc đề nghị thay đổi giờ xuất bến tuyến vận tải hành 

khách cố định; Sở Giao thông vận tải tỉnh KonTum thông báo: 

1. Hợp tác xã vận tải cơ giới Tiền Phong điều chỉnh phương án khai thác 

tuyến vận tải hành khách cố định như sau: 

- Tên tuyến: Thành phố KonTum đi huyện Tu Mơ Rông và ngược lại. 

 - Bến đi: Bến xe khách huyện Tu Mơ Rông. 

- Bến đến: Bến xe khách KonTum. 

- Hành trình chạy xe: Bến xe khách huyện Tu Mơ Rông - Quốc lộ 40B - 

đường Hồ Chí Minh - đường Phan Đình Phùng - Bến xe khách KonTum và 

ngược lại. 

 - Giờ xuất bến đang thực hiện: Tại bến đi lúc 09h30’, bến đến lúc 15h30’.  

- Giờ xuất bến điều chỉnh mới: Tại bến đi lúc 04h30’, bến đến lúc 11h30’. 

         2. Hợp tác xã vận tải cơ giới Tiền Phong có trách nhiệm liên hệ với bến xe 

để ký lại hợp đồng dịch vụ và thực hiện điều chỉnh phương án 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:   GIÁM ĐỐC 
 - UBND huyện Tu Mơ Rông (ph/h); 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Bến xe hai đầu tuyến; 

 - HTX VTCG Tiền Phong; 

 - Thanh tra Sở (k/tr); 

 - Cổng thông tin điện tử của Sở; 

 - Lưu: VT, QLPTNL&VT. 

 
   

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hùng  
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