
 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU     CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        

          Số:               /SGTVT-VT                Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05  tháng 7  năm 2019             

V/v tàu cao tốc Trưng Nhị đưa  

vào hoạt động vận chuyển khách 

      tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo 

  
 

  Kính gửi: 

     -  Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu 

     -  Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc 

 

 

 Sở Giao thông vận tải nhận được văn bản số 1364/CVHHVT-ĐDCĐ ngày 

01/7/2019 của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu về việc tham gia ý kiến việc đưa tàu 

cao tốc Trưng Nhị của Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc, thay thế tàu Côn Đảo 

Express 36  tham gia vận chuyển khách tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo và ngược lại 

Trên cơ sở các quy định hiện hành, quy định về tổ chức, quản lý vận tải 

hành khách, hành lý bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến cố định từ bờ ra đảo. 

Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau: 

 - Thống nhất việc Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc  đưa tàu biển Trưng 

Nhị thay thế tàu Côn Đảo Express 36 tham gia vận chuyển hành khách trên tuyến  

Vũng Tàu - Côn Đảo và ngược lại. 

 - Đề nghị các cơ quan có liên quan xem xét hướng dẫn Công ty CP tàu cao 

tốc Phú Quốc đưa tàu biển Trưng Nhị khai thác tuyến trên theo đúng quy trình, 

quy định. 
 

 

          KT.GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:        PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- UBND huyện Côn Đảo 

- Sở Du Lịch; 

- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Giám đốc (để b/c);  

- Phó Giám đốc Chí; 

- Cảng Vụ ĐTNĐ; 

- Thanh tra Sở;  P.QLKCHTGT; 

- Ban QL Cảng Bến Đầm; 

- Lưu: VT, QLVT. 
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