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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh phương án khai thác (đổi giờ xe xuất bến tại Bến xe 
khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng) trên tuyến vận tải khách  

cố định liên tỉnh: Lạng Sơn (Bến xe Phía Bắc) đi Cao Bằng  
(Bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng) và ngược lại 

 

Kính gửi: Hợp tác xã vận tải Cao Lộc. 

Sở GTVT Lạng Sơn nhận được Công văn số 08/CV-HTX ngày 
20/4/2021của Hợp tác xã vận tải Cao Lộc về việc đề nghị điều chỉnh phương án 
khai thác trên tuyến Lạng Sơn đi Cao Bằng 

Sau khi đã thống nhất và được Sở GTVT Cao Bằng phúc đáp tại Công 
văn số 1142/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 20/5/2021 về việc ý kiến với nội dung 
điều chỉnh giờ xe xuất bếntrên tuyến Lạng Sơn(BX Phía Bắc) - Cao Bằng (BX 
khách liên tỉnh TP.Cao Bằng) của HTX VT Cao Lộc (Lạng Sơn). 

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách 
bằng xe ô tô theo tuyến cố định. Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn Thông báo điều 
chỉnh phương án khai thác (đổi giờ xuất bến tại Bến xe khách liên tỉnh thành 
phố Cao Bằng) của Hợp tác xã vận tải Cao Lộc, cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh giờ xuất bến: 

- Tại BX Phía Bắc Lạng Sơn: Giờ xuất bến 10h20’hàng ngày(giữ nguyên). 

- Tại Bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng (Cao Bằng): Giờ xuất bến 
từ 17h00’hàng ngày chuyển về 16h00’(hàng ngày). 

2. Hợp tác xã vận tải Cao Lộc giữ nguyên các tiêu chí: bến đi, bến đến, số 
xe hoạt động, số chuyến/tháng, hành trình hoạt động. 

Sở GTVT Lạng Sơn thông báo để Hợp tác xã vận tải Cao Lộc, bến xe hai 
đầu tuyến và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Đề nghị Hợp tác xã vận 
tải Cao Lộc niêm yết các thông tin trên xe theo quy định và ký lại hợp đồng bến 
sau khi được điều chỉnh giờ xuất bến./. 
  

Nơi nhận:           KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 
- Sở GTVT Cao Bằng; 
- BX hai đầu tuyến; 
- Website Sở GTVT LS; 
- Phòng QLVT,PT&NL; 
- Lưu VT. 
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