
 

 

 

 UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

V/v thẩm tra Công văn số 

2279/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 

07/9/2020 của Sở Giao thông vận tải 

 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 

 

Sau khi thẩm tra Công văn số 2279/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 07/9/2020 

của Sở Giao thông vận tải về việc tham mưu xây dựng danh mục mạng lưới tuyến 

xe buýt liền kề, Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Nội dung trình của Sở Giao thông vận tải chưa đánh giá được hiện trạng hạ 

tầng giao thông, mạng lưới tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô nói chung, nhu 

cầu vận chuyển hành khách bằng xe buýt, sự cần thiết và cơ sở để xây dựng danh 

mục mạng lưới tuyến xe buýt liền kề; mặt khác chưa có sự phối hợp với các cơ 

quan liên quan trong việc xây dựng danh mục mạng lưới tuyến xe buýt liền kề... 

Do vậy chưa đủ cơ sở để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chủ trương đối với 

danh mục mạng lưới tuyến xe buýt liền kề trước khi đề nghị UBND các tỉnh dự 

kiến có tuyến xe buýt đi qua thống nhất thực hiện theo quy định.  

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Giao thông vận tải bổ sung, làm rõ các 

nội dung trên để có đủ cơ sở báo cáo, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, KH&ĐT, TC; 

- Công an tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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