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Số: 713 /TB-SGTVT              Lạng Sơn ngày 25 tháng  03  năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Về việc đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách  

cố định liên tỉnh bằng xe ô tô 

 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2021 của 
Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Sau khi xem xét đề nghị của Hợp tác xã vận tải Cao Lộc về việc ngừng 
khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô tại Văn bản số 
06/TB ngày 23/03/2021. Sở GTVT Lạng Sơn thông báo Hợp tác xã vận tải Cao 
Lộc ngừng khai thác trên 01 tuyến (01 nốt) vận tải khách cố định liên tỉnh bằng 
xe ô tô, như sau:  

Tên tuyến: Lạng Sơn đi Hà Giang và ngược lại; 

Mã số tuyến: 1219.1613.A 

Bến đi: Bến xe Phía Bắc Lạng Sơn; Bến đến: Bến xe phía Nam Hà Giang;  

Hành trình chạy xe: Bến xe Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL1B - QL3 - 
QL37 - QL2 - Bến xe Phía Nam Hà Giang và ngược lại;  

Cự ly vận chuyển: 370 km; Số chuyến: 30 chuyến/tháng. 

Giờ xuất bến: 

- Tại bến xe Phía Bắc: 07 giờ 30 phút; 

- Tại bến xe phía Nam Hà Giang: 07 giờ 25 phút. 

Hợp tác xã vận tải Cao Lộc phải gửi thông báo đến bến xe hai đầu tuyến 
và chỉ được phép ngừng hoạt động sau khi đã niêm yết tại bến xe hai đầu tuyến 
tối thiểu 15 ngày theo quy định tại Điểm a khoản 7 Điều 20 Nghị định 
10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ. 

Sở GTVT Lạng Sơn trân trọng thông báo các nội dung ngừng khai thác 
trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác xã vận 
tải Cao Lộc./.   

Nơi nhận:           KT. GIÁM ĐỐC 
- Sở GTVT Hà Giang (P/h); 
- HTX Vận tải Cao Lộc; 
- BX hai đầu tuyến; 
- Website Sở GTVT LS; 
- Phòng QLVTPTNL; 
- Lưu VT. 

         PHÓ GIÁM ĐỐC 
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