
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
_________________ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________________ 

Số:            /SGTVT-QLVT,PT&NL              Lạng Sơn, ngày         tháng 9 năm 2019 

V/v Phối hợp đề xuất bổ sung Quy hoạch 

mạng lưới tuyến VTHKCĐLT bằng xe ô 

tô giữa tỉnh Lạng Sơn với Ninh Bình 

 

“Bản dự thảo”  

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Ninh Bình. 

 

Sở GTVT Lạng Sơn nhận được văn bản số 2342/SGTVT-VTPTNL ngày 

16/9/2019 của Sở GTVT Ninh Bình về việc phối hợp bổ sung quy hoạch tuyến 

vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô từ Bến xe khách thị trấn Yên 

Ninh đến bến xe các địa phương. 

Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải 

khách bằng xe ô tô. Để thực hiện tốt công tác tổ chức vận tải trên địa bàn, Sở 

Giao thông vận tải Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Hiện nay việc tổ chức vận tải giữa bến xe phía Bắc và bến xe phía Nam 

tại tỉnh Lạng Sơn, Sở GTVT đang thực hiện tổ chức vận tải theo tinh thần 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. 

Theo đó, tại bến xe phía Bắc các tuyến VTHKCĐLT đang hoạt động thì giữ 

nguyên hiện trạng, đối với các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh (bổ 

sung mới) ưu tiên bố trí vào bến xe phía Nam.  

2. Theo đó, Sở GTVT Lạng Sơn thống nhất với Sở GTVT Ninh Bình về 

việc bổ sung quy hoạch tuyến VTHKCĐLT bằng xe ô tô giữa tỉnh Lạng Sơn với 

Ninh Bình, cụ thể như sau: 

- Bổ sung 03 tuyến theo đề nghị có số thứ tự 3,4 và 5 tại phụ lục kèm theo 

công văn số 2342/SGTVT-VTPTNL của Sở GTVT Ninh Bình. 

- Không bổ sung 01 tuyến có số thứ tự 2 tại phụ lục kèm theo công văn số 

2342/SGTVT-VTPTNL của Sở GTVT Ninh Bình.  

Nội dung cụ thể tại phụ lục kèm theo văn bản này.  

Trân trọng phúc đáp./. 

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