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Hưng Yên, ngày     tháng 5  năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm ngừng khai thác trên tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt 

liên tỉnh số 205 Hưng Yên – Hà Nội và ngược lại 

 

Kính gửi: Công ty CP tập đoàn vận tải Phượng Hoàng 

Căn cứ văn bản số 1382/TCĐBVN-VT ngày 11/3/2020 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về việc điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong 

thời gian còn dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ văn bản số 56/CV-PH  ngày 11/5/2021 của Công ty CP tập đoàn 

vận tải Phượng Hoàng về việc tạm ngừng khai thác trên tuyến vận tải hành khách 

bằng xe buýt liên tỉnh số 205  Hưng Yên - Hà Nội và ngược lại. 

Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải Hưng Yên đồng ý Công ty CP tập 

đoàn vận tải Phượng Hoàng tạm ngừng khai thác trên tuyến vận tải hành khách 

bằng xe buýt liên tỉnh số 205 Hưng Yên - Hà Nội và ngược lại. Cụ thể như sau: 

- Tạm ngừng khai thác 40 chuyến/ ngày (số chuyến xe doanh nghiệp đang 

được giao quản lý và khai thác) 

- Thời gian tạm ngừng khai thác: Kể từ ngày 11/5/2021 đến 31/5/2021. 

Đề nghị Công ty CP tập đoàn vận tải Phượng Hoàng thực hiện đúng thông 

báo này, đồng thời phối hợp với bến xe khách hai đầu tuyến, niêm yết các thông 

tin trên tuyến theo quy định để hành khách và nhân dân biết./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở; 
- Sở GTVT Hà Nội; 
- Thanh tra Sở; 
- Bến xe Hưng Yên; 
- Bến xe Gia Lâm; 
- Ban QL bến xe bến thủy; 
- Website Sở GTVT Hưng Yên; 
- Lưu: VP, QLVT&PT. 
 
 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Huân 
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