
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-CN             Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 2022 

V/v kéo dài tuyến xe buýt nhanh 

số 05 đến thành phố Sầm Sơn 

trong dịp mùa hè năm 2022. 

 

   

 

 

Kính gửi:  

 - Sở Giao thông vận tải; 

- Công ty TNHH Hoa Dũng. 
 

1 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1625/SGTVT-QLVT ngày 

05/4/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc đề nghị tăng cường tuyến xe buýt 

nhanh số 05, lộ trình Bỉm Sơn - thành phố Thanh Hóa xuống thành phố Sầm 

Sơn trong dịp hè Sầm Sơn năm 2022; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

Đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 

1625/SGTVT-QLVT ngày 05/4/2022, cụ thể: 

1. Cho phép kéo dài tuyến xe buýt nhanh số 05 đến thành phố Sầm Sơn 

trong dịp mùa hè năm 2022; thời gian hoạt động từ ngày 20/4/2022 đến ngày 

15/9/2022. Sở Giao thông vận tải căn cứ quy định pháp luật, hướng dẫn Công ty 

TNHH Hoa Dũng thực hiện. 

2. Yêu cầu Công ty TNHH Hoa Dũng căn cứ nội dung Công văn nêu trên 

và hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải để có cam kết và triển khai thực hiện 

theo đúng quy định./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Công an tỉnh; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- UBND thành phố Thanh Hóa; 

- UBND thành phố Sầm Sơn; 

- Hiệp hội vận tải ô tô Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, CN (V). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Mai Xuân Liêm 
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