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Lạng Sơn, ngày  31  tháng   3  năm 2020

THÔNG BÁO 
Về việc điều chỉnh phương án chạy xe trên tuyến VTHKCĐLT 
Lạng Sơn đi Đà Nẵng và ngược lại của HTX vận tải Cao Lộc

        Kính gửi: Hợp tác xã Vận tải Cao Lộc.

Sở GTVT Lạng Sơn nhận được Giấy đề nghị số: 367/GSC-HTX ngày 
02/3/2020, 372/GSC-HTX ngày 02/3/2020 thông báo giảm số chuyến xe chạy 
trên tuyến VTHK cố định; 371/GSC-HTX ngày 02/3/2020 của Hợp tác xã vận 
tải Cao Lộc về việc điều chỉnh phương án chạy trên tuyến VTHKCĐLT. Trên cơ 
sở văn bản Thông báo số 1267/TB-SGTVT Ngày 27/3/2020 của Sở GTVT Đà 
Nẵng về việc thông báo đơn vị đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến 
vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng ô tô. 

Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành 
khách theo tuyến cố định bằng xe ô tô. Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn thông 
báo đơn vị điều chính phương án khai thác thành công cụ thể như sau:

- Tên tuyến: Đà Nẵng đi Lạng Sơn và ngược lại; 
- Bến đi: Bến xe phía Bắc Lạng Sơn (BX Phía Bắc); 
- Bến đến: Bến xe TT Đà Nẵng;
- Cự ly vận chuyển: 850 km; Mã số tuyến: 1243.1611.A;
- Hành trình: Bến xe phía Bắc Lạng Sơn – QL4B - QL1 – Cầu Thanh Trì - 

đường trên cao Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Pháp Vân - cầu Thannh Trì)  – Cao tốc 
Pháp Vân Cầu Giẽ - QL1A- Hầm Đèo Hải Vân – Tạ Quảng Bửu - Tôn Đức Thắng 
– Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;  

- Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 15 giờ 30 phút.
1. Nốt 1, giờ xuất bến như sau:
- Tại bến xe phía Bắc Lạng Sơn: lúc 12h30’ các ngày chẵn âm lịch trong 

tháng, trừ các ngày: 04, 14 và 24 (giảm 03 chuyến/tháng). 
 - Tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng: lúc 14h05’ các ngày lẻ âm lịch trong tháng, 

trừ các ngày: 5, 13, 23 (giảm 03 chuyến/tháng).  
- Số chuyến khai thác: 12 chuyến/tháng/xe/một bến.
2. Nốt 2.1, giờ xuất bến như sau:
- Tại bến xe phía Bắc Lạng Sơn: lúc 11h00’ các ngày lẻ âm lịch trong 

tháng, trừ các ngày 7, 17, 27 (giảm 03 chuyến/tháng).



 - Tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng: lúc 14h35’ các ngày chẵn âm lịch trong 
tháng, trừ các ngày 26, 28, 30 (giảm 03 chuyến/tháng).

- Số chuyến khai thác: 12 chuyến/tháng/xe/một bến.
3. Nốt 2.2, giờ xuất bến như sau:
- Tại bến xe phía Bắc: lúc 11h00’ các ngày chẵn âm lịch trong tháng.
 - Tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng: lúc 14h35’ các ngày lẻ âm lịch trong tháng.
Số chuyến khai thác: 15 chuyến/tháng/xe/một bến.  
(Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế các văn bản thông báo 

thành công đối với HTX Vận tải Cao Lộc đã ban hành trước đây).
Yêu cầu HTX Vận tải Cao Lộc hoàn thiện thủ tục cho xe ra vào bến tại 

hai đầu tuyến; niêm yết lại các thông tin theo đúng quy định hiện hành.
Sở GTVT Lạng Sơn thông báo về việc điều chỉnh thành công phương án 

khai thác tuyến của đơn vị để các cơ quan liên quan biết, phối hợp quản lý và tạo 
điều kiện cho đơn vị kinh doanh được thuận lợi, hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Sở GTVT Đà Nẵng (p/h);
- Lãnh đạo Sở;
- BX hai đầu tuyến;
- HTXVT Cao Lộc (T/hiện);
- Website Sở;
- Lưu: QLVTPT&NL (TBD6).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Ngọc Huy



1. Phương án hiện trạng đang khai thác: 
a) Nốt 1, giờ xuất bến:
- Tại bến xe phía Bắc: lúc 12h30’ các ngày chẵn âm lịch trong tháng;
- Tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng: lúc 14h05’ các ngày lẻ âm lịch trong tháng;
Số chuyến khai thác: 15 chuyến/tháng/xe/một bến.
(Công văn số 2329/TB-SGTVT ngày 05/10/2018 của Sở GTVT Lạng Sơn)
b) Nốt 2.1 giờ xuất bến:
- Tại bến xe phía Bắc: lúc 11h00’ các ngày lẻ âm lịch trong tháng;
- Tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng: lúc 14h35’ các ngày chẵn âm lịch trong 

tháng;
Số chuyến khai thác: 15 chuyến/tháng/xe/một bến.
(Công văn số 3259/TB-SGTVT ngày 31/12/2019 của Sở GTVT Lạng Sơn)
c) Nốt 2.2, giờ xuất bến:
- Tại bến xe phía Bắc: lúc 11h00’ các ngày chẵn âm lịch trong tháng;
- Tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng: lúc 14h35’ các ngày lẻ âm lịch trong tháng;
Số chuyến khai thác: 15 chuyến/tháng/xe/một bến.
(Công văn số 331/TB-SGTVT ngày 14/2/2020 của Sở GTVT Lạng Sơn)
2. Phương án đăng ký điều chỉnh: 
a) Nốt 1, giờ xuất bến như sau:
- Tại bến xe phía Bắc Lạng Sơn: lúc 12h30’ các ngày chẵn âm lịch trong 

tháng, trừ các ngày: 04, 14 và 24 (giảm 03 chuyến/tháng). 
 - Tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng: lúc 14h05’ các ngày lẻ âm lịch trong tháng, 

trừ các ngày: 5, 13, 23 (giảm 03 chuyến/tháng).  
- Số chuyến khai thác: 12 chuyến/tháng/xe/một bến (điều chỉnh giảm)
b) Nốt 2.1, giờ xuất bến như sau:
- Tại bến xe phía Bắc Lạng Sơn: lúc 11h00’ các ngày lẻ âm lịch trong 

tháng, trừ các ngày 7, 17, 27 (giảm 03 chuyến/tháng).
 - Tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng: lúc 14h35’ các ngày chẵn âm lịch trong 

tháng, trừ các ngày 26, 28, 30 (giảm 03 chuyến/tháng).
- Số chuyến khai thác: 12 chuyến/tháng/xe/một bến (điều chỉnh giảm)
c) Nốt 2.2, giờ xuất bến như sau:
- Tại bến xe phía Bắc: lúc 11h00’ các ngày chẵn âm lịch trong tháng.
 - Tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng: lúc 14h35’ các ngày lẻ âm lịch trong tháng.
Số chuyến khai thác: 15 chuyến/tháng/xe/một bến.  



 (Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế các văn bản đã ban hành 
trước đây) 


