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THÔNG BÁO 
VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN 

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE ÔTÔ 
 

 
 

Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 
định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Quyết định số 
2499/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt, 
công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, mạng lưới 
tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025; 

Xét hồ sơ đăng ký khai thác tuyến số 152/HTX ngày 20/10/2021 của Hợp 
tác xã vận tải Đoàn Kết đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội 
tỉnh Cao Lộc (BX Phía Bắc) đi Tràng Định (Thất Khê) và ngược lại. 

Sở GTVT Lạng Sơn thông báo đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị của Hợp tác xã 
vận tải Đoàn Kết đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, 
như sau: 

1. Tên doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến: Hợp tác xã vận tải Đoàn 
Kết 

2. Tuyến đăng ký khai thác:  

Tên tuyến: Cao Lộc đi Tràng Định và ngược lại; 

Mã số tuyến: Nội tỉnh 

Bến đi: Bến xe Phía Bắc; 

Bến đến: Thị trấn Thất Khê;  

- Hành trình chạy xe: Bến xe phía Bắc - QL1 - QL4A - Thị trấn Thất Khê 
và ngược lại. 

- Cự ly vận chuyển: 66 km; 

- Số chuyến: 26 chuyến/tháng/xe; 

Giờ xuất bến: 

- Tại Thị trấn Thất Khê: 14 giờ 50 phút hàng ngày; 

- Tại bến xe Phía Bắc: 17 giờ 50 phút hàng ngày; 

3. Thời điểm đăng ký: ngày 29/10/2021. 

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn trân trọng thông báo về việc tiếp nhận hồ 
sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định của Hợp tác xã vận tải 



Đoàn Kết để các đơn vị kinh doanh vận tải có nhu cầu đăng ký khai thác trên 
tuyến được biết và thực hiện theo quy định./. 

  

Nơi nhận:           KT. GIÁM ĐỐC 

- BX hai đầu tuyến; 
- HTX Vận tải Đoàn Kết; 
- Website Sở GTVT LS; 
- Phòng QLVTPTNL; 
- Lưu VT. 
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