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THÔNG BÁO 

V/v công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh 
vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 9/2022 

  
 

 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 
bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn công bố danh sách các đơn vị đã 
được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các phương tiện vận tải 
đã được Sở cấp phù hiệu quản lý như sau: 

1. Danh sách Giấy phép kinh doanh vận tải (Phụ lục 01); 

2. Danh sách phương tiện xe Taxi: 178 xe (Phụ lục 02); 

3. Danh sách phương tiện xe Tuyến cố định: 169 xe (Phụ lục 03); 

4. Danh sách phương tiện xe Hợp đồng: 57 (Phụ lục 04); 

5. Danh sách phương tiện xe Buýt: 13 xe (Phụ lục 05); 

6. Danh sách phương tiện vận tải hàng hóa Container: 452 xe (Phụ lục 06); 

7. Danh sách phương tiện vận tải hàng hóa thông thường: 462 xe (Phụ lục 
07). 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận:  
- Sở GTVT các tỉnh, TP; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Công an tỉnh; 
- Cục Thuế tỉnh; Sở LĐ,TB&XH; 
- UBND các huyện và TP; 
- Website Sở;  
- TTGTVT, Trạm QLVT;                                                
- Lưu: VT, QLVT,PT&NL; 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 

 
                    Nguyễn Ngọc Huy 

 
 


