
UBND TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /STTTT-TTBCXB Đắk Lắk, ngày        tháng  02  năm 2020 

V/v phản hồi thông tin báo chí  

                                       

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 

  

 

Ngày 16/02/2020, báo Giao thông có bài viết: Cận cảnh xe khách vô tư chạy 

vào đường cấm, lập "bến cóc" giữa nội thị.  

Bài viết có đoạn: “Từ 1/3/2019, Đắk Lắk cấm các loại xe khách trên 30 chỗ 

ngồi và xe tải có tải trọng từ 10 tấn trở lên lưu thông vào thành phố trong thời 

gian từ 6h - 22h. Tuy nhiên, hằng ngày, hàng loạt các xe Thu Đức, Năm Thùy, 

Đức Minh, Long Vân vẫn bất chấp các quy định về lệnh cấm đường, các quy định 

về trật tự vận tải, vô tư cho xe hoạt động len lỏi khắp các tuyến phố để dừng, đón 

trả khách và lập “bến cóc” ngay tại phòng vé.…” 

Căn cứ Khoản 3, Điều 6, Chương II, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 

09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Mục 4, Công văn số 

9304/UBND-KGVX ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh về việc thông báo ý kiến 

kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi Họp báo ngày 06/11/2019; Sở Thông tin 

và Truyền thông đề nghị lãnh đạo đơn vị chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung báo 

phản ánh, phản hồi bằng văn bản cho cơ quan báo chí, đồng thời gửi về: UBND 

tỉnh (qua Phòng Khoa giáo Văn xã – Văn phòng UBND tỉnh) và Sở Thông tin và 

Truyền thông trước ngày 04/3/2020 để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về 

báo chí; gửi Trung t m quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh, số 59 Nơ Trang Long, 

thành phố Buôn Ma Thuột để đăng tải l n Cổng  

Với nội dung tr n, đề nghị lãnh đạo đơn vị quan t m thực hiện /  

(Linh bài viết liên quan: https://www.baogiaothong.vn/can-canh-xe-khach-

vo-tu-chay-vao-duong-cam-lap-ben-coc-giua-noi-th-d453022.html) 

Nơi nhận:  
 - Như tr n; 

 - UBND tỉnh (b/c); 

 - Đ/c Nguyễn Tuấn Hà – PCT TT UBND tỉnh; 

 - BTG Tỉnh ủy; 

 - UBND TP. BMT (p/h); 

 - Lãnh đạo Sở (b/c); 

 - Báo Giao thông;                                    ;  

 - Phòng KGVX - VP UBND tỉnh; 

 - Lưu: VT, TTBCXB, Cổng TTĐT tỉnh  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tý 
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Cận cảnh xe khách vô tư chạy vào đường cấm, lập "bến cóc" giữa nội thị 

12:15, 16/02/2020 

Nhà xe Thu Đức, Năm Thùy, Đức Minh, Long Vân vô tư chạy vào đường cấm, lập bến cóc giữa 

nội thị Đắk Lắk để bốc hàng, xếp khách. 

 

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, từ 1/3/2019, Đắk Lắk cấm các loại xe khách tr n 30 chỗ 

ngồi và xe tải có tải trọng từ 10 tấn trở l n lưu thông vào thành phố trong thời gian từ 6h - 22h. 

Tuy nhi n, hằng ngày, hàng loạt các xe Thu Đức, Năm Thùy, Đức Minh, Long V n vẫn bất 

chấp các quy định về lệnh cấm đường, các quy định về trật tự vận tải, vô tư cho xe hoạt động len 

lỏi khắp các tuyến phố để dừng, đón trả khách và lập “bến cóc” ngay tại phòng vé   

 
Nhà xe Thu Đức thường xuy n vào đường cấm rồi đậu tr n đường Trường Chinh, chờ đến giờ 

chạy vào phòng vé tr n đường Trần Hưng Đạo đón khách  

 
Chiếc xe BKS: 47B-022 41 của nhà xe Thu Đức, thuộc Công ty TNHH Vận tải & Quản lý bến 

xe Quảng Phú, được Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cấp phù hiệu tuyến cố định (chạy tuyến bến xe 

Quảng Phú (huyện Cư M'gar) - bến xe Miền Đông) nhưng vẫn ngang nhi n chạy vào đường cấm 

rồi lập "bến cóc" giữa phố  

 
Nhà xe Năm Thùy thường xuy n vào đường cấm và lập "bến cóc" tại số 30 L  Hồng Phong  
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Xe Năm Thùy dừng đón khách tr n đường Điện Bi n Phủ  

 
Nhà xe Đức Minh vô tư chạy vào đường cấm, lập "bến cóc" tr n đường Mai Hắc Đế  

 
Những chiếc xe Đức Minh đậu xếp hàng dài và cảnh bốc hàng, xếp khách luôn diễn ra nhộn 

nhịp 

 
Nhà xe Long V n thường xuy n hoạt động trong khung giờ cấm xe vào thành phố  

 
Nhà xe Long V n chạy vào đường cấm và lập "bến cóc" tại phòng vé nằm tr n đường Nguyễn 

Đức Cảnh  

 

 

 

N. Hùng 

Hotline: 0901 514 799 

Tòa soạn: Số 2, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội 

Email: bandoc@baogiaothong.vn 
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