
 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SGTVT-QLVT Hải Phòng, ngày       tháng 5 năm 2022 

V/v điều chỉnh hành trình chạy xe 

tuyến vận tải hành khách công cộng 

bằng xe buýt số 01: Bến xe Vĩnh 

Niệm - Ga Dụ Nghĩa và ngược lại 

 

 

Kính gửi:  

- Công ty Cổ phần đường bộ Hải Phòng; 

- Phòng Quản lý Kết cấu HTGT&ATGT; 

- Thanh tra Sở Giao thông vận tải; 

- Trung tâm Quản lý, bảo trì GTCC&ĐKT. 

 

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần đường bộ Hải Phòng tại Văn bản số 

104/ĐB-KHKT-VT ngày 16/5/2022 về việc điều chỉnh đoạn tuyến của tuyến xe 

buýt số 01: Bến xe Vĩnh Niệm - Ga Dụ Nghĩa và Báo cáo số 113/ĐB-KHKT-VT 

ngày 25/5/2022 về việc điều chỉnh đoạn tuyến của tuyến xe buýt số 01: Bến xe 

Vĩnh Niệm - Ga Dụ Nghĩa. 

Căn cứ quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách công 

cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố và kết quả kiểm tra khảo sát hành trình 

chạy xe, điểm dừng đỗ xe buýt trên đoạn tuyến điều chỉnh hành trình của tuyến xe 

buýt số 01 ngày 24/5/2022, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận điều chỉnh phương án khai thác tuyến xe buýt số 01: Bến xe 

Vĩnh Niệm - Ga Dụ Nghĩa kể từ ngày 01/6/2022 với nội dung cụ thể như sau: 

1.1. Hành trình chạy xe: 

- Hành trình chạy xe đang khai thác: Bến xe Vĩnh Niệm - đường Bùi Viện - 

đường Võ Nguyên Giáp - đường Nguyễn Văn Linh - đường Lạch Tray - đường 

Tô Hiệu - đường Tôn Đức Thắng - Quốc lộ 5 - KCN Nomura - Ga Dụ Nghĩa và 

ngược lại. 

- Hành trình chạy xe điều chỉnh lại: Bến xe Vĩnh Niệm - đường Bùi Viện - 

Cầu Rào - đường Lạch Tray - đường Tô Hiệu - đường Tôn Đức Thắng - Quốc lộ 

5 - KCN Nomura - Ga Dụ Nghĩa và ngược lại. 

1.2. Điểm dừng, đỗ xe buýt trên đoạn tuyến điều chỉnh hành trình (từ vòng 

xuyến nút giao đường Bùi Viện - đường Võ Nguyễn Giáp tới cầu vượt Lạch Tray): 

- Chiều từ Bến xe Vĩnh Niệm đi Ga Dụ Nghĩa: 

+ Khách sạn An Tín đường Bùi Viện;  

+ Hồ điều hòa Thiên Lôi đường Bùi Viện; 

+ Ngân hàng Agribank đường Lạch Tray; 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường; 
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+ Công ty vận tải Biển VOSCO, số 215 đường Lạch Tray; 

+ Cây xăng dầu Đổng Quốc Bình. 

- Chiều từ Ga Dụ Nghĩa đi Bến xe Vĩnh Niệm: 

+ Trường Chính trị Tô Hiệu, số 282 đường Lạch Tray; 

+ Cổng chính Đại học Hàng hải Việt Nam đường Lạch Tray; 

+ Cổng khu Giảng đường B - Đại học Hàng Hải Việt Nam; 

+ Trạm bơm Thiên Lôi, đường Bùi Viện; 

+ Đối diện Khách sạn An Tín, đường Bùi Viện. 

2. Giao Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và An toàn giao thông rà 

soát, điều chỉnh hệ thống báo hiệu giao thông trên tuyến để các phương tiện xe 

buýt hoạt động theo phương án điều chỉnh đã được chấp thuận. 

3. Giao Trung tâm Quản lý, bảo trì giao thông công cộng và Đăng kiểm thủy 

kiểm tra, giám sát hoạt động của tuyến xe buýt số 01 theo phương án điều chỉnh đã 

được chấp thuận; phối hợp với Công ty Cổ phần đường bộ Hải Phòng bổ sung 

thông tin tuyến xe buýt tại điểm đầu tuyến, điểm cuối tuyến và các điểm dừng đỗ 

trên tuyến, hoàn thành trước ngày 01/6/2022. 

4. Giao Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm quy định về trật tự an toàn giao thông và kinh doanh vận tải hành khách công 

cộng bằng xe buýt trên tuyến xe buýt số 01 theo quy định. 

5. Công ty Cổ phần đường bộ Hải Phòng chuẩn bị các điều kiện để khai thác 

tuyến xe buýt số 01 theo phương án điều chỉnh đã được chấp thuận kể từ ngày 

01/6/2022; thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để hành 

khách được biết; tuân thủ nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông và 

kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong quá trình hoạt động.  

Sở Giao thông vận tải có ý kiến để Công ty Cổ phần đường bộ Hải Phòng và 

các phòng, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên;           

- UBND TP; (để báo cáo) 

- Công an thành phố; 

- UBND quận Ngô Quyền; 

- UBND Quận Lê Chân;        (để phối hợp) 

- UBND huyện An Dương; 

- Đài PT&TH HP; 

- Báo Hải Phòng;                (để đưa tin) 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- GĐ Sở; (để báo cáo) 

- PGĐ P.V.Huy; 

- Phòng KH-TC; 

- Trang TTĐT Sở GTVT; 

- Lưu: VP, QLVT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Triệu Hùng 
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