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Lạng Sơn, ngày 28 tháng 8 năm 2019 

   
              Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 
 

          Xem xét Công văn số 42/CV/CTCP ngày 12/8/2019 của Công ty cổ phần 
vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn về việc tháo gỡ khó khăn cho Bến xe phía Nam thành 
phố Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như 
sau:  

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm 
tra, đánh giá cụ thể việc thực hiện các yêu cầu của UBND tỉnh đối với Công ty Cổ 
phần vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn tại Thông báo số 165/TB-UBND ngày 11/4/2018 
về hoạt động của Bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn; kết quả thực hiện rà soát 
các điều kiện đảm bảo hoạt động của Bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn, việc 
hướng dẫn Công ty chủ động tăng cường các giải pháp để đảm bảo điều kiện thuận 
lợi, các dịch vụ tiện ích cho hành khách và nhà xe…theo yêu cầu của UBND tỉnh 
tại Thông báo số 438/TB-UBND ngày 19/9/2018; đồng thời xem xét đề nghị của 
Công ty Cổ phần vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn tại Công văn trên, đề xuất, báo cáo 
UBND tỉnh trước ngày 20/9/2019.  

 (Công văn số 42/CV/CTCP được gửi kèm qua eOffice). 

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

 
Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, XD; 
- Công an tỉnh; 
- UBND huyện Cao Lộc; 
- Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTTH, TT THCB; 
- Lưu: VT, KTN(VAT).          

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều     
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