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QUYẾT ĐỊNH
Công bố mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
TP Hà Tĩnh - ĐT 550 - Thạch Đồng - Thạch Khê ^ TT Thiên cầm
GIÁM ĐỐC SỞ GTVT HÀ TĨNH
Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ “
quy đinh về kinh doanh và điều kiên kinh doanh vận tải bằng xe ôtô";
Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 10/9/2014 của Bộ GTỴT
“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 đinh số 2254/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh
về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống bến xe, điểm đỗ, dừng xe và các
tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;
Căn cứ vào chủ trương đồng ý cho phép Công ty cổ phần Vận tải ô tô Hà
Tĩnh tại Văn bản số 2078/UBND-GTi ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
về việc đầu tư mở tuyến xe buýt TP Hà Tĩnh - Thạch Hải - Cảng Vũng Áng;
Căn cứ vào Văn bản số 1502/SGTVT-QLPTNL ngày 24/5/2016 của Sở
GTVT Hà Tĩnh về việc đầu tư tuyến xe buýt TP Hà Tĩnh - Thạch Hải - Cảng
Vũng Áng;
Xét đề nghị của Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố mở tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt từ TP
Hà Tĩnh - ĐT 550 - Thạch Đồng - Thạch Khê - TT Thiên cầm và đồng ý giao
cho Công ty cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh - Hà Tĩnh khai thác với các nội dung
sau:
1. Tên tuyến: TP Hà Tĩnh - ĐT 550 - Thạch Đồng - Thạch Khê - TT
Thiên Cầm và ngược lại;
Số hiệu tuyến: số 16;
2. Cự ly tuyến: 36 Km;

3. Điểm đầu: Bến xe Hà Tĩnh - TP Hà Tĩnh. - Tỉnh Hà Tĩnh;
4. Điểm cuối: Ngã tư Thiên cầm - TT Thiên cầm - cẩm Xuyên;
5. Hành trĩnh tuyến: Bến xe Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) - Đường Hàm Nghi Đường Trần Phú - Đường Hải Thượng Lãn ông - Đường Mai Thúc Loan - Ngô
Quyền - Đường ĐT 550 - QL 15B - Đường Liên Thanh (TT Thiên cầm) Đường Phúc Hải (TT Thiên cầm) - Đường Nhượng Ban (Xã cẩm Nhượng) Ngã tư Thiên cầm và ngược lại.
6. Điểm dừng đón trả khách: VỊ trí cụ thể theo biên bản thống nhất điểm
dừng đỗ xe buýt của Đoàn khảo sát liên ngành tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện kèm
theo hồ sơ đề nghị công bố tuyến.
7. Các chỉ tiêu khai thác tuyến:
- Tần suất (Thời gian giãn cách giữa 2 chuyến):
+ Giờ cao điểm: 30 phút/chuyến; giờ bình thường: 45 phút/chuyến.
- Thời gian hoạt động trên tuyến ữong ngày:
+ Chuyến đầu tiên xuất bến trong ngày:
- Tại điểm đầu: 05h45.
- Tại điểm cuối: 05h30.
+ Chuyến cuối cùng xuất bến trong ngày:
- Tại điểm đầu: 18hl5.
- Tại điểm cuối: 18h00.
- Thời gian chạy xe của 01 lượt: 60 + 05 phút.
- Thời gian dừng đón, trả khách tại các điểm dừng: Không quá 01 phút.
- Số chuyến xe hoạt động trên tuyến trong ngày: 50 lượt xe/ngày.
- Biểu đồ chạy xe: Theo biểu đồ doanh nghiệp xây dựng trong phương án
và được Sở thống nhất phê duyệt. Trong quá trình hoạt động, Sở GTVT có thể
điều chỉnh lộ trình và biểu đồ chạy xe để đảm bảo an toàn giao thông và phù họp
với lưu lượng hành khách tăng giảm ừên từng cung chặng của tuyến.
8. Phương tiện:
- Số xe cần thiết tối thiểu trên tuyến: 06 xe, trong đó có 01 xe dự phòng;
- Khi tăng hoặc giảm phương tiện khai thác, phải được sự đồng ý bằng
văn bản của Sở Giao thông vận tải.
- Đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Điều 16 Nghị định số 86/2014/NĐ- CP
ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về "Kinh doanh và điều kiên kinh
doanh vận tải bằng xe ôtô" và Tiêu chuẩn Ngành 22TCN 302-06 của Bộ GTVT
ban hành ngày 02 tháng 3 năm 2006.

Trên xe có thông tin về biển số xe, số hiệu tuyến, điểm đầu, điểm cuối và
các điểm dừng dọc tuyến, nội quy, giá vé, đăng ký chất lượng dịch vụ, và hướng
dẫn khác có liên quan cho hành khách biết. Mặt ngoài 2 bên thành xe phải ghi
tên doanh nghiệp, số điện thoại, lôgô.
- Màu sơn xe đặc trưng: Màu Vàng - Trắng - Đỏ.
9. Nhãn hiệu xe:
- 04 ô tô Khách thành phố; Loại xe: Tracomeco; Sức chứa: 25 chỗ ngồi và
15 chỗ đứng;
- 02 xe Buýt; Loại xe: Ba Hai; Sức chứa: 24 chỗ ngồi và 16 chỗ đúng.
10. Giá vé: Giá vé doanh nghiệp thực hiện niêm yết, kê khai, phát hành vé
theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày
15/10/2014 của liên bộ Tài Chính và Giao thông vận tải về "Hướng dẫnthực
hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ ừợ vận tải đường bộ" và
thực hiện giảm giầ vé cho người cao tuổi, người tàn tật theo quy định:
- Dưới 10 Km: 7.000 đồng/vé; từ 10 đến 20 Km: 15.000 đồng/vé; trên 20
Km: 20.000đồng/vé;
- Vé tháng:
+ Vé chặng có cự lý dưới lOkm dành cho học sinh: 220.000 đồng/tháng
(dành cho học sinh);
+ Vé suốt tuyến: 350.000 đồng/tháng.
Khi có sự điều chỉnh giá vé, Công ty có trách nhiệm báo cáo cơ quan có
thẩm quyền.
11. Quản lý chất lượng dịch vụ: Doanh nghiệp đưa xe vào khai thác đúng
giờ, đúng chuyến, đúng biểu đồ, hành ữình, thời gian, đón trả khách đúng điểm
dừng đỗ trên tuyến; bán đúng giá vé đã kê khai, niêm yết; xe đảm bảo chất
lượng, sạch, đẹp, phục vụ văn minh lịch sự, an toàn.
12. Quản lý đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ: Khi làm việc phải mặc
đồng phục, đeo phù hiệu do doanh nghiệp trang bị;-có thái độ phục vụ văn minh,
lịch sự; có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn nội quy đi xe buýt, giúp đỡ người
cao tuổi, tàn tật, trẻ em, phụ nữ có thai và phối họp với các lực lượng để đảm
bảo an toàn cho khách; không mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh HTV hoặc sử dụng
chất gây nghiện...
13. Thời gian khai thác tuyến xe buýt: Theo hợp đồng khai thác tuyến xe
buýt kỷ kết giữa Sở và Công ty.
Điều 2. Trách nhiệm:
Công ty cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh có trách nhiệm: Đảm bảo đủ và duy
trì số lượng, chất lượng phương tiện, cơ sở hạ tầng trên tuyến theo phương án đã
lập; đảm bảo đầy đủ số lượng lái xe được tập huấn nghiệp vụ về vận tải và trách

nhiệm nghề nghiệp theo quy định; thực hiện đúng các nội dung đã công bố và
làm thủ tục để cấp phù hiệu chạy xe đúng quy định;
Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành; Công ty có
trách nhiệm đưa phương tiện vào khai thác theo thời gian quy định theo các quy
định hiện hành.
Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng: Quản lý VT, PT&NL, Kế hoạch tài
chính, Quản lý giao thông; Chánh Thanh tra sở, Giám đốc Công ty cổ phần Vận
tải ô tô Hà Tĩnh và các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách thi hành quyết
định này./.
Nơi nhận:
-N hư Đ iều 3;
- Tổng cục ĐBVN
- UBND tinh Hà Tĩnh
(để báo cáo);
- Giám đốc Sờ
- Công an tình Hà Tĩnh (để phối hợp);
- Các sở: Sở KH&ĐT, Tài Chính, Xây Dựng;
- UBND: TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, cẩm Xuyên;
- Các Phó giám đốc Sở;
- Văn phòng Sở (để công bố ừên website của Sở);
- Các đơn vị KDVT khách (để biết);
- Lưu VP, QLPT&NL.. / -
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