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Số: 520 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 13 tháng 02 năm 2019 

V/v cập nhật, điều chỉnh Danh mục chi 
tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách 

cố định liên tỉnh giữa 2 Bến xe phía 
Bắc và phía Nam thành phố Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 

 

Thực hiện Công văn số 1031/BGTVT-VT ngày 30/01/2019 của Bộ Giao 
thông vận tải về việc cập nhật, điều chỉnh Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận 
tải hành khách cố định liên tỉnh đến năm 2020 giữa 2 bến xe phía Bắc và phía 
Nam thành phố Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 
quan rà soát, lập danh mục các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh chưa 
có đơn vị vận tải khai thác để tổ chức sắp xếp, điều chuyển; đồng thời phối hợp 
với Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố liên quan thống nhất đề xuất Bộ 
Giao thông vận tải bổ sung mới các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, 
ưu tiên bố trí vào Bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn. 

Tăng cường công tác phối hợp với Công an tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn, 
kiên quyết xử lý hiện tượng “xe dù, bến cóc và xe trá hình tuyến cố định”. 

(Công văn số 1031/BGTVT-VT được gửi kèm qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ 
quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: XD, KH&ĐT, TC; 
- Công an tỉnh; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- UBND huyện Cao Lộc; 
- Công ty Cổ phần ô tô số 2 Lạng Sơn; 
- Công ty Cổ phần Sao Vàng; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 
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