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Số: 1692/TB-SGTVT Lạng Sơn, ngày 02  tháng  7  năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc HTX Vận tải Đoàn Kết đăng ký khai thác tuyến vận tải hành cố định nội 

tỉnh từ BX Bắc Sơn – BX Pắc Khuông, thành công
 

Ngày 29.6.2020, Sở GTVT nhận được hồ sơ 000.00.13.H37-200626-0002 của 
Hợp tác xã vận tải Đoàn Kết về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành cố định nội 
tỉnh từ BX Bắc Sơn – BX Pắc Khuông. Căn cứ nghị định số 10/2020/NĐ-CP 
ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận 
tải bằng xe ô tô và biểu đồ chạy xe trên tuyến, Sở Giao thông vận tải thông báo về việc 
đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công với các nội dung sau:

1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã KDVT: Hợp tác xã vận tải Đoàn Kết.
2. Địa chỉ: Số 9, Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn.
3. Số điện thoại (Fax): 0968595369
4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: 201700017 ngày 17/10/2017

do SGTVT Lạng Sơn cấp.
Được tham gia khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh kể từ ngày.......       

tháng 7 năm 2020.
- Tên tuyến: Nơi đi: Huyện Bắc Sơn Nơi đến: Huyện Bình Gia và ngược lại.
- Bến xe đi: BX Bắc Sơn, xuất bến lúc 09h00’ các ngày trong tháng.
- Bến xe đến: BX Pắc Khuông, xuất bến lúc 11h00’ các ngày trong tháng.
- Cự ly vận chuyển: 40km; 
- Hành trình chạy xe: BX Bắc Sơn – QL1B – Bình Gia – QL297 – BX Pắc 

Khuông và ngược lại
Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày thông báo Hợp tác xã vận tải Đoàn Kết có 

trách nhiệm đưa xe vào khai thác. Trường hợp sau 60 ngày kể từ ngày thông báo, 
nếu đơn vị không thực hiện đưa xe vào khai thác thì Thông báo này không còn hiệu 
lực./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở (B/c);
- HTX Vận tải Đoàn Kết (t/hiện);
- P.KT&HT H: Bình Gia, Bắc Sơn;
- Bến xe hai đầu tuyến;
- TTPVHCC; Lưu HS;
- Lưu VT, QLVT,PT&NL (6b) 
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Nguyễn Ngọc Huy


