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     Kính gửi:  
- Sở Giao thông vận tải; 
- Công ty cổ phần Non Nước. 

 

Xem xét Báo cáo số 2796/BC-SGTVT ngày 27/11/2018 của Sở Giao 
thông vận tải về việc xin chủ trương ngừng hoạt động tuyến xe buýt Bến xe phía 
Nam đi Tân Thanh và điều chỉnh 02 tuyến xe buýt nội tỉnh: Bến xe phía Nam đi 
Na Sầm và Bến xe phía Bắc đi Na Dương, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về chủ trương cho ngừng khai thác tuyến xe buýt từ Bến xe 
phía Nam - Tân Thanh do hoạt động kinh doanh không hiệu quả; bổ sung xe, 
đồng thời điều chỉnh biểu đồ chạy xe cho phù hợp đối với 02 tuyến xe buýt còn 
lại là: Tuyến từ Bến xe phía Nam - Na Sầm và tuyến từ Bến xe phía Bắc - Na 
Dương theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên.  

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
hướng dẫn Công ty cổ phần Non Nước thực hiện theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết,          
thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, KH&ĐT; 
- Công an tỉnh; 
- UBND huyện Văn Lãng, Lộc Bình,  
thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  TH, KTTH, KTN, TT THCB; 
- Lưu: VT, VAT.  
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