
                                 Kính gửi: 
- Các Sở ban, ngành;

                                                 - UBND thành phố Nha Trang, UBND huyện 
                                      Diên Khánh, UBND huyện Khánh Vĩnh;

                 - Các trường đại học trong tỉnh;
                                    - Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang.

Từ ngày 01/6/2021, các tuyến xe buýt có trợ giá của Công ty TNHH Quyết 
Thắng kết thúc hợp đồng trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, 
huyện Khánh Vĩnh. Sở Giao thông vận tải (GTVT) tiếp tục triển khai các thủ tục 
đấu thầu nhằm duy trì hoạt động của các tuyến nói trên và Công ty cổ phần Xe 
khách Phương Trang là đơn vị trúng thầu.

 Ngày 16/9/2021, Sở GTVT và Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang đã 
ký Hợp đồng số 486/HĐ-SGTVT để tiếp tục triển khai các tuyến xe buýt nói trên. 
Bao gồm: 06 tuyến xe buýt nội thị Nha Trang và 2 tuyến xe buýt Nha Trang, Diên 
Khánh đi Khánh Vĩnh. Ngày 22/4/2022 Sở GTVT phối hợp Công ty cổ phần Xe 
khách Phương Trang đã tổ chức lễ khai trương đưa các tuyến xe buýt có trợ giá 
vào hoạt động.

Để các tuyến xe buýt hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đi lại nhân dân, 
giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, mang lại diện mạo mới tích 
cực cho thành phố du lịch Nha Trang, Sở GTVT đề nghị UBND thành phố Nha 
Trang, UBND huyện Diên Khánh, UBND huyện Khánh Vĩnh, các sở ban, ngành 
trong tỉnh phối hợp hỗ trợ tuyên truyền các tuyến xe buýt:

1. Tích cực tuyên truyền về hoạt động của 8 tuyến xe buýt có trợ giá. 
(Thông tin về 8 tuyến xe buýt hiện được đăng tải trên website của Sở GTVT -
sgtvt.khanhhoa.gov.vn) , thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tổ chức 
và người dân nắm rõ 8 tuyến xe buýt đang hoạt động tại thành phố Nha Trang. 
Các đơn vị có nhiều hình thức tuyên truyền, quảng bá phù hợp; quán triệt trong 
đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động và giới thiệu, vận động  
người thân trong gia đình sử dụng xe buýt, giới thiệu về hoạt động của 8 tuyến xe 
buýt. 

Phổ biến các chế độ chính sách hỗ trợ cho các đối tượng sử dụng xe buýt 
theo Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Ban hành 
Quy định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:        /SGTVT-QLVTPT&NL       Khánh Hòa, ngày      tháng 4 năm 2022
V/v đưa tin tuyên truyền 8 tuyến 
xe buýt có trợ giá vào hoạt 
động.



2. Về các cơ sở giáo dục và đào tạo:
- Thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền về hoạt động của 8 tuyến xe buýt có 

trợ giá đến các trường học, đơn vị trực thuộc, giới thiệu, vận động sinh viên, phụ 
huynh học sinh thực hiện cho con em đi học bằng xe buýt góp phần giảm thiểu tai 
nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

- Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 
29/8/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động 
vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó đặc 
biệt chú trọng các chế độ, chính sách hỗ trợ cho đối tượng sử dụng xe buýt.

3. Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang:
- Đảm bảo thực hiện đúng biểu đồ chạy xe của 8 tuyến xe buýt  đã đăng ký 

với Sở GTVT. Phương tiện luôn được vệ sinh sạch sẽ.
- Lái xe và nhân viên phục vụ phải lễ phép, tôn trọng, giúp đỡ hành khách đi 

xe. Thực hiện nghiêm Luật Giao thông Đường bộ. 
 4. Về các phòng ban thuộc Sở: 

Phối hợp các đơn vị liên quan, thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của 8 
tuyến xe buýt trợ giá, đảm bảo hoạt động đúng quy định, đảm bảo trật tự an toàn 
giao thông trên địa bàn, tham gia tuyên truyền, quảng bá hoạt động của 8 tuyến xe 
buýt trợ giá, kiểm tra, giám sát việc thực hiện biểu đồ chạy xe.

Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa thông báo để các đơn vị biết và phối 
hợp./.
Ư

Nơi nhận:                 KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;                          PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh;      (b/cáo)
- Giám đốc Sở;
- Báo Khánh Hòa;              (Ph/Hợp)
- Đài PTTH Khánh Hòa;
- Lưu: VT, QLVTPT&NL.

       Cao Tấn Lợi
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