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Kính gửi:  
 - Các đơn vị kinh doanh vận tải khách theo TCĐ; 

- Các đơn vị kinh doanh bến xe trên địa bàn tỉnh. 
 

 Ngày 06/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định 
số 17/2021/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động của xe 
ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở GTVT tỉnh 
Lạng Sơn thông tin như sau: 

- Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2021. 

- Nội dung Quyết định gồm có 03 Điều. Nội dung Quy định kèm theo 
Quyết định được trình bày theo 03 Chương và 10 Điều: 

Chương I: Những quy định chung 

Chương II: Quy định cụ thể 

Chương III: Trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện 

- Quyết định được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: https://sogtvt.langson.gov.vn/ đề nghị các đơn vị 
chủ động nghiên cứu. 

Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn thông tin đến các đơn vị nghiên cứu để biết và 
thực hiện đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, 
đề nghị các đơn vị tổng hợp ý kiến bằng văn bản gửi về Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn 
để xem xét, giải đáp. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, Sở GTVT sẽ tổng hợp và 
báo cáo UBND tỉnh để xem xét và hướng dẫn kịp thời./.  
  

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố;  
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng QLVT,PT&NL,TTGTVT; 
- Website Sở; 
- Lưu VT. 
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