
UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

_________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________________

Số: 1645/SGTVT-QLVT,PT&NL              Lạng Sơn, ngày  18  tháng 7 năm 2019
V/v Phối hợp đề xuất bổ sung Quy hoạch 
mạng lưới tuyến VTHKCĐLT bằng xe ô 

tô tuyến Lạng Sơn – Quảng Ngãi và 
ngược lại

“Bản dự thảo”

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

Sở GTVT Lạng Sơn nhận được văn bản số 1702/SGTVT-VTPC ngày 
03/7/2019 của Sở GTVT Quảng Ngãi về việc có ý kiến điều chỉnh quy hoạch chi 
tiết các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Quảng Ngãi đi Lạng Sơn 
và ngược lại. Sau khi xem xét nội dung đề nghị của Sở GTVT Quảng Ngãi, Sở 
GTVT Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

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 (gửi kèm theo). Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đã 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 và giữ nguyên hiện trạng đối với 
các phương tiện đang họat động tại bến xe phía Bắc Lạng Sơn. 

Sau khi xem xét thực trạng các bến xe khách trên địa bàn, trước mắt Sở 
Giao thông vận tải Lạng Sơn thống nhất đề nghị Sở GTVT Quảng Ngãi xem xét 
đề nghị bổ sung vào quy hoạch với các bến khác trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 
hoặc bến xe tại huyện liên kề. (Chi tiết tại phụ  lục kèm theo).

Sở GTVT Lạng Sơn trân trọng sự phối hợp của Quý Sở./.  

KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên (p/h);
- Vụ Vận tải TCĐBVN (b/c);
- Lãnh đạo Sở; Đã ký
- Webside Sở;
- Lưu VT, QLVT,PT&NL(TBD).

Nguyễn Ngọc Huy



PHỤ LỤC: DANH MỤC CÁC TUYẾN VTHK CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH QUY HOẠCH MỚI ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG

(Ban hành kèm theo Công văn số 1645/SGTVT-QLVT,PT&NL  ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn)

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh

TT toàn 
quốc Mã tuyến Tỉnh nơi 

đi/đến (và 
ngược lại)

Tỉnh nơi 
đi/đến (và 
ngược lại)

BX nơi 
đi/đến (và 
ngược lại)

BX nơi 
đi/đến (và 
ngược lại)

Hành trình chạy xe chính      

(dùng cho cả 2 chiều đi)

Cự ly 
tuyến

(Km)

Lưu lượng QH 
(xe xuất 

bến/tháng) 
2015-2020

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú

1 1276.1114.A Lạng Sơn Quảng NgãiBến xe Phía 
Nam

Bến xe Chín 
Nghĩa          

Bến xe Phía Nam (Lạng Sơn) - QL1A - Cao tốc 
Pháp Vân Cầu Giẽ QL1 - Bến xe Chín Nghĩa. 1052 90 Tuyến quy hoạch 

mới

2 1276.1119.A Lạng Sơn Quảng Ngãi

Bến xe, 
Trạm Trung 

chuyển 
hành khách 
cửa khẩu 
Quốc tế 

Hữu Nghị

Bến xe Chín 
Nghĩa          

Bến xe Trạm Trung chuyển hành khách cửa khẩu 
Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) - QL1A - Cao tốc 
Pháp Vân Cầu Giẽ QL1 - Bến xe Chín Nghĩa.

1073 90 Tuyến quy hoạch 
mới


