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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc đình chỉ khai thác tuyến đối với các đơn vị  

kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LẠNG SƠN 
 
 
Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về 

kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô;  

Căn cứ Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở GTVT Lạng Sơn;  

Xét báo cáo số 10/2021/BC-BXPB ngày 08/02/2021 và báo cáo sô 
20/2021/BC-BXPB ngày 10/3/2021 của Bến xe Phía Bắc về báo cáo tình hình xe 
nghỉ khai thác tuyến tháng 01 và tháng 02 năm 2021;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Đình chỉ khai thác chuyến xe trên các tuyến vận tải hành khách cố 
định nội tỉnh và liên tỉnh cụ thể: 

Danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện đình chỉ theo 
Phụ lục 1 gửi kèm.  

Lý do: Không hoạt động kinh doanh vận tải trên tuyến trong thời gian 60 
ngày liên tục (Căn cứ báo cáo tình hình xe nghỉ khai thác tuyến tháng 01 và 02 
năm 2021 của BX Phía Bắc) vi phạm Khoản 9 Điều 20 Nghị định số 
10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ. 

Điều 2. Các đơn vị kinh doanh vận tải có trách nhiệm nộp lại phù hiệu về 
Sở GTVT Lạng Sơn qua phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái trước 
ngày 25/3/2021. Sau ngày 25/3/2021 phù hiệu của phương tiện vi phạm tại Phụ 
lục 1 không còn giá trị sử dụng.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Trưởng 
Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái; Giám đốc các doanh nghiệp, hợp 
tác xã có tên trong danh sách Phụ lục 1 nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này. 
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Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và người lái Sở GTVT Lạng Sơn, Bến 
xe Phía Bắc Lạng Sơn, Bến xe Bắc Sơn niêm yết trên trang thông tin điện tử và 
bảng thông báo về danh sách các tuyến đình chỉ khai thác ( tài nốt, giờ xe xuất 
bến...) để các đơn vị khác có nhu cầu đăng ký khai thác theo quy định./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3 (t/h); 
- Lãnh đạo Sở (B/c); 
- Sở GTVT Bắc Giang (P/h); 
- Bến xe các đầu tuyến; 
- Thanh tra GTVT; 
- Website Sở; 
- Lưu VT, QLVT,PT&NL. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 

 
Nguyễn Ngọc Huy 

 


