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Kính gửi:  
- Các Sở GTVT: Nghệ An, Thanh Hóa, Đắk Nông, 
Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Điện Biên, Ninh 
Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc; 
- Thanh tra GTVT Lạng Sơn; 
- Các đơn vị KDVT trên địa bàn tỉnh; 
- Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh. 

 

 Sở GTVT Lạng Sơn nhận được báo cáo số 10/2021/BC-BXPB ngày 
08/02/2021 của Bến xe phía Bắc, Công ty Cổ phần Sao Vàng về báo cáo tình xe 
nghỉ khai thác tuyến tại Bến xe Phía Bắc tháng 01 năm 2021. Qua đó, cho thấy 
vẫn còn tình trạng các đơn vị kinh doanh vận tải theo tuyến cố định có điểm đầu 
hoặc điểm cuối qua bến xe Phía Bắc Lạng Sơn chưa thực hiện nghiêm túc 
phương án khai thác tuyến đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận như: Bỏ 
nốt (chuyến), chạy không đầy đủ số chuyến theo chấp thuận, không cho xe vào 
bến,…danh sách cụ theo phụ lục 01, 02 gửi kèm. 

 Để hoạt động vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định thực hiện đúng 
quy định, góp phần đảm bảo trật tự ATGT. Căn cứ các quy định hiện hành về tổ 
chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở GTVT Lạng Sơn có 
ý kiến như sau: 

 1. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến cố định trên địa 
bàn tỉnh:  

 Yêu cầu các đơn vị vận tải có tên trong danh sách phụ lục 01 triển khai 
thực hiện nghiêm phương án khai thác tuyến đã được chấp thuận, khẩn trương tổ 
chức vận hành tuyến hoạt động trở lại, trường hợp ngừng hoạt động hoặc giảm 
tần suất hoạt động trên tuyến thì phải có công văn thông báo đến Sở GTVT và 
bến xe hai đầu tuyến để theo dõi quản lý. Trong thời gian tới, nếu tiếp tục tái 
phạm, Sở GTVT Lạng Sơn sẽ tiến hành đình chỉ hoạt động tuyến theo đúng quy 
định. 

 2. Đối với các bến xe trên địa bàn tỉnh:  

 - Không cung cấp dịch vụ bến xe, xóa dữ liệu trên phần mềm quản lý bến 
xe và thanh lý hợp đồng bến đối với các tuyến cố định của các đơn vị vận tải 
không hoạt động kinh doanh vận tải trên tuyến trong thời gian 60 ngày liên tục; 
khẩn trương có văn bản thông báo về việc ngừng cung cấp dịch vụ bến xe đối 
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với các phương tiện thuộc các doanh nghiệp nêu tại phụ lục đến Sở GTVT các 
tỉnh (thành phố) chủ quản để phối hợp xử lý. Đồng thời, báo cáo về Sở GTVT 
Lạng Sơn trước ngày vào ngày 10/3/2021 để theo dõi tổng hợp.  

 - Thực hiện nghiêm túc quy định về quy trình cho xe ra vào bến, tăng 
cường kiểm tra tài chuyến và đón khách theo quy định. Trong đó chú trọng kiểm 
tra các điều kiện của lái xe, điều kiện an toàn của phương tiện; Báo cáo Sở 
GTVT Lạng Sơn để xử lý các trường hợp vượt quá thẩm quyền.  

 - Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện chấp thuận tuyến của các đơn vị có 
phương tiện chạy qua bến; không để các phương tiện xuất bến không đúng nốt, 
giờ; kịp thời có văn bản thông báo đến cơ quan quản lý tuyến đối với các đơn vị 
có phương tiện không chạy qua bến, không thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch 
vụ với bến xe.  

 - Niêm yết, thông báo trên hệ thống thông tin của bến về nội dung Văn 
bản này để các đơn vị vận tải biết và thực hiện. 

 3. Giao Thanh tra Sở GTVT Lạng Sơn: 

 - Phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh, của các địa phương xử 
lý triệt để các vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ.  

 - Chỉ đạo các đội thanh tra GTVT tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý 
nghiêm đối với các xe vi phạm như: Chạy kiểu “rùa bò”, dừng đỗ, đón trả khách 
và bốc xếp hàng hóa sai quy định; tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các 
phương tiện vi phạm nêu tại phụ lục kèm theo văn bản này (nếu phát hiện vẫn 
tiếp tục hoạt động trong thời gian bến xe ngừng cung cấp dịch vụ).  

 4. Đề nghị Sở GTVT các tỉnh (thành phố) liên quan: 

 - Chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị vận tải có trụ sở đóng trên địa bàn do 
quý Sở quản lý có phương tiện vi phạm nêu tại phụ lục 02 gửi kèm thực hiện 
nghiêm biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị kinh 
doanh vận tải thuộc quản lý của quý Sở khi ngừng hoạt động hoặc tạm ngừng 
hoạt động, giảm tần suất chạy xe trên tuyến phải có văn bản báo cáo Sở Giao 
thông vận tải và bến xe hai đầu tuyến theo đúng quy định. 

 - Chỉ đạo các bộ phận liên quan tăng cường theo dõi thông qua hệ thống 
giám sát hành trình, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy 
định, đặc biệt các trường hợp thực hiện sai hành trình, dừng đỗ đón, trả khách, 
bốc xếp hàng hóa sai quy định; chạy kiểu “rùa bò” đón khách, không đưa 
phương tiện vào bến để làm các thủ tục ra, vào bến theo quy định.  

 - Tiếp tục nhắc nhở các đơn vị vận tải hoạt động trên các tuyến đến Lạng 
Sơn nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải; 
chỉ đạo các đơn vị vận tải hoạt động tuyến cố định ghi rõ hành trình, lịch trình 
chạy xe trong lệnh vận chuyển để phục vụ cho lực lượng chức năng kiểm tra, xử 
lý theo quy định.  

 - Thông báo cho Sở GTVT Lạng Sơn các trường hợp xử lý vi phạm để 
phối hợp quản lý.  
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 Sở GTVT Lạng Sơn rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Sở 
GTVT các tỉnh (thành phố) và yêu cầu các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở, 
các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện./  
       KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:      PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Lãnh đạo Sở;  
- Website của Sở; 
- TTGTVT;  

     Đã ký 

- Lưu VT, QLVT,PT&NL.  
                               Nguyễn Ngọc Huy 
 
 


