
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  45   /SGTVT-VTPT 

V/v: Chấn chỉnh hoạt động trên 

tuyến xe buýt Huế đi Đà Nẵng. 

  Thừa Thiên Huế, ngày  08  tháng  01  năm 2020.   

             

             Kính gửi: 

 - HHVTOTO Thừa Thiên Huế; 

 - Các DN, HTX KDVT hành khách bằng xe buýt. 

 

Từ ngày 01/01/2020, tuyến xe buýt LK01 Huế đi Đà Nẵng và ngược lại đã 

chính thức đi vào hoạt động. Đây là kết quả của việc thực hiện chủ trương lớn của 

hai địa phương Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, chủ trương này được sự đồng thuận 

của Bộ GTVT và các DN, HTX KDVT trên tuyến với mục đích nâng cao chất 

lượng dịch vụ trên tuyến phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân tiến tới làm 

giảm tình trạng xe hoạt động bất hợp pháp trên tuyến. 

Tuy nhiên, sau một tuần hoạt động, qua theo dõi, Sở GTVT và dư luận xã 

hội đều nhận thấy tình trạng xe ra khỏi bến chạy rất chậm, dừng đón khách không 

đúng nơi quy định...đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp của một tuyến xe buýt 

vừa khai trương. Công sức, của cải vật chất mà các thành viên các HTX; các DN, 

HTX đã bỏ ra đã không được xã hội đánh giá đúng mực. 

Để chấn chỉnh các hiện tượng trên, nhằm lấy lại uy tín, hình ảnh đẹp của 

tuyến xe buýt vừa khai trương nhằm thu hút ngày càng đông hành khách tham gia 

tuyến, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền đến từng thành viên DN, HTX về mục 

đích chính của chủ trương chuyển đổi từ tuyến cố định sang tuyến xe buýt liên 

tỉnh liền kề là phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và qua đó cũng chính là 

đáp ứng nhu cầu cuộc sống của thành viên đó. 

2. Thực hiện nghiêm Quy chế quản lý hoạt động và Tiêu chí chất lượng 

dịch vụ vận tải trên tuyến đã được các DN, HTX thống nhất ngày 11/12/2019. 

3. Tăng cường công tác tự quản trong nội bộ đoàn xe nhằm răn đe các sai 

phạm, tạo sự công bằng trong hoạt động kinh doanh vận tải. 

4. Cập nhập thông tin về các vi phạm của lái xe và phương tiện hàng ngày 

về Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện – Sở GTVT để tiện theo dõi và xử lý. 

Sở GTVT sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước để xử lý nghiêm các vi 

phạm, đồng thời sẽ phối hợp với Chi cục II.6 tiến hành cắm biển cấm dừng đỗ tại 

một số cung đoạn trên tuyến. 



Sở GTVT đề nghị các lực lượng tuần tra kiểm soát của ngành công an và 

các lực lượng quản lý tại các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm răn 

đe, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trên tuyến Huế đi Đà Nẵng 

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở GTVT Đà Nẵng (để p/h); 

- Chi cục II.6 (để p/h); 

- UBND: TP Huế, TX HT, huyện Phú Lộc (để p/h) 

- Phòng CSGT CA TT Huế (để p/h); 

- CA TP Huế (để p/h) 

- TTra Sở (để t/h); 

- GĐ và các PGĐ; 

- Lưu VT, QL VT và PT.  

                

                      GIÁM ĐỐC 
 

                                                                                              Lê Anh Tuấn 
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