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Số: 1532 /SGTVT-QLVTPTNL              Lạng Sơn, ngày 28  tháng 5 năm 2021 

V/v Phối hợp đề xuất điều chỉnh, bổ sung 
Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKLT 

bằng xe ô tô 

 

 
 

          Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hà Nội. 

 

 

Thực hiện Chương trình hợp tác phát triển toàn diện giữa Ban Thường vụ 
Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tại Thông báo kết luận 
số 882-TB/TU ngày 31/8/2017 của Thành ủy Hà Nội; Thông báo Kết luận số 
2790/TB-SGTVT ngày 20/11/2017 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội 
và Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn tại Hội nghị ngày 01/11/2017 tổ 
chức tại Sở GTVT Hà Nội. 

Ngày 26/4/2021, Sở GTVT Lạng Sơn nhận được Công văn số 
73/04.2021.CVCT của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn (đơn vị 
quản lý và khai thác Bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn) về việc đề nghị 
bổ sung các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh theo quy hoạch mới. 

Sau khi xem xét ý kiến đề xuất của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 
Lạng Sơn, Sở GTVT Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Theo nội dung Văn bản số 41/SGTVT-QLVT ngày 03/01/2018 của 
Sở GTVT Hà Nội về việc phối hợp điều chỉnh tuyến vận tải hành khách liên 
tỉnh đường bộ toàn quốc, trong đó các tuyến từ Lạng Sơn đi về Hà Nội và 
ngược lại theo hướng QL3 và QL18 qua cầu Thăng Long vào bến xe Mỹ Đình 
về lâu dài có thể ưu tiên xem xét giải quyết khi tuyến đường Phạm Văn Đồng 
xây dựng xong. Đến nay tuyến đường Phạm Văn Đồng đã đầu tư xây dựng 
xong và đi vào hoạt động. Sở GTVT Lạng Sơn đề nghị Sở GTVT Hà Nội thống 
nhất, phối hợp báo cáo đề xuất Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN, UBND thành phố 
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mới một số tuyến VTHK liên tỉnh từ 
Lạng Sơn đi Hà Nội. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Công văn  này). 

 2. Đề nghị Giao thông vận tải Hà Nội phối hợp thống nhất và có ý kiến 
bằng văn bản gửi về Sở GTVT Lạng Sơn trước ngày 01/7/2021 để Sở tổng hợp 
báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT đề xuất điều chỉnh, bổ sung 
Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn 
quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

 



Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn rất mong được sự quan tâm phối hợp của 
quý Sở./. 
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