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Số: 2424 /TB-SGTVT              Lạng Sơn ngày 17 tháng 10  năm 2019

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN THÀNH CÔNG

Kính gửi: Hợp tác xã vận tải Cao Lộc.

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao 
thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe 
ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao 
thông vận tải Quy định về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 
và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015 của Bộ Giao 
thông vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố 
định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 
Quyết định số 135/QĐ-BGTVT Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2288/QĐ-
BGTVT; Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2016 Điều chỉnh, bổ sung 
Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn 
quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; ...; Quyết định số 1725/QĐ-
BGTVT ngày 19/9/2019 của Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy 
hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đến đường bộ đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030.

Căn cứ Công văn số 1388/SGTVT-VTPT&NL ngày 08/10/2019 của Sở 
GTVT Tuyên Quang về việc thống nhất biểu đồ khai thác tuyến VTHKCĐLT từ 
BX khách Na Hang (Tuyên Quang) đi BX Phía Bắc (Lạng Sơn); hồ sơ đăng ký 
khai thác số 245/GĐK-TK ngày 02/10/2019 và thông báo ngừng khai thác số 
248/TB-HTX ngày 15/10/2019 của Hợp tác xã vận tải Cao Lộc. Sở GTVT 
Lạng Sơn thông báo, đơn vị đăng ký khai thác thành công với các nội dung 
cụ thể như sau: 

Tên tuyến: Lạng Sơn đi Tuyên Quang và ngược lại;
Mã số tuyến: 1222.1613.A
Bến đi: Bến xe Phía Bắc (tỉnh Lạng Sơn), xuất bến lúc 09h00’.
Bến đến: BXK huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang), xuất bến lúc 06:20’.
Số chuyến: 30 chuyến/tháng.



Hành trình chạy xe: BX Phía Bắc (Lạng Sơn) - QL1 - QL18 - Cao Tốc 
Nội Bài Lào Cai - Nút giao IC04 - QL2C - TP Tuyên Quang - QL2 - QL3B - 
QL2C - Bến xe Na Hang và ngược lại.

Cự ly vận chuyển: 430 km.
(HTX Vận tải Cao Lộc khai thác nốt mới trên cơ sở: ngừng khai thác trên 

tuyến theo thông báo chấp thuận số 2877/TB-SGTVT ngày 05/15/2018 của Sở 
GTVT Lạng Sơn; điều chỉnh hành trình chạy xe và giờ khai thác trên tuyến) 

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ký thông báo này, Hợp tác xã vận tải 
Cao Lộc nộp hồ sơ cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định về Sở GTVT Lạng Sơn 
và đưa xe vào hoạt động trên tuyến sau khi được cấp phù hiệu. Hết thời hạn trên, 
nếu doanh nghiệp không nộp hồ sơ thì coi như tự hủy bỏ đăng ký khai thác 
tuyến vận tải khách nêu trên./.

Nơi nhận:           KT. GIÁM ĐỐC
         PHÓ GIÁM ĐỐC- Như trên;

- Sở GTVT Tuyên Quang (P/h);
- BX hai đầu tuyến;
- Website Sở GTVT LS;
- Phòng QLVT,PT&NL;
- Lưu VT (TBD:7b).

                            

         Nguyễn Ngọc Huy


