
UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

_________________

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

_______________________________________________

Số:  386 /BC-SGTVT        Lạng Sơn, ngày  20  tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO
Về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới 

tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô
(BC2 – Tháng 02/2020)

                                  Kính gửi: 
  - Bộ Giao thông vận tải;
  - Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải khách 
bằng xe ô tô theo quy định của Bộ GTVT và hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ 
Việt Nam cùng với đề nghị của một số đơn vị vận tải và bến xe khách trên địa bàn 
tỉnh về việc bổ sung các tuyến vận tải khách liên tỉnh từ Lạng Sơn đi các tỉnh, thành 
phố và ngược lại.

Trên cơ sở phối hợp với các Sở Giao thông vận tải về việc phối hợp điều 
chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKLT bằng xe ô tô, Sở Giao 
thông vận tải Lạng Sơn báo cáo đề xuất Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét 
đề nghị Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến 
VTHKLT bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Đề xuất danh mục các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh quy 
hoạch mới đề nghị bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKLT bằng xe ô tô.

(Chi tiết tại Phụ lục 1kèm theo Báo cáo này).
Sở Giao thông vận Lạng Sơn trân trọng báo cáo và kính đề nghị Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải xem xét, bổ sung./.
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