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QUYẾT ĐỊNH 
Điều chỉnh biểu đồ chạy xe trên 02 tuyến buýt nội tỉnh Lạng Sơn 

Mai Pha - Na Sầm và Bến xe phía Bắc - Na Dương 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; 

 Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô; 

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn;  

 Căn cứ Công văn số 1216/UBND-KT ngày 12/10/2022 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh giãn biểu đồ chạy xe 
trên 02 tuyến xe buýt nội tỉnh của Công ty cổ phần Non Nước;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái, 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Phê duyệt biểu đồ chạy xe trên 02 tuyến xe buýt nội tỉnh Lạng 
Sơn: Mai Pha - Na Sầm và Bến xe phía Bắc - Na Dương do điều chỉnh biểu đồ, 
giảm tần suất chạy xe với các nội dung sau:  

 1. Tuyến xe buýt: Mai Pha - Na Sầm. 

 a) Doanh nghiệp khai thác tuyến: Công ty Cổ phần Non Nước. 

 b) Số hiệu tuyến xe buýt: 01. 

c) Cự ly: 38 km. 

d) Điểm đầu: Mai Pha; Điểm cuối: Nhà văn hóa thị trấn Na Sầm. 

đ) Hành trình: Mai Pha - đường Hùng Vương - Cầu Đông kinh - đường 
Lý Thái Tổ - đường Bà Triệu - đường Phai Vệ - đường Lê Đại Hành - đường 
Ngô Quyền - đường Lê Lợi - đường Tam Thanh - Ngã sáu Pò Xoài - đường Nhị 
Thanh - đường Trần Đăng Ninh - QL1- Thị trấn Đồng Đăng - QL 4A - ngã ba 
Pắc Luống - QL4A - Nhà Văn hóa thị trấn Na Sầm và ngược lại. 
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e) Biểu đồ chạy xe:  

          - Tổng số chuyến: 28 chuyến/ngày; 840 chuyến/tháng và 10.080 
chuyến/năm. 

- Thời gian mở tuyến: 05 giờ 40 phút hàng ngày; 

          - Thời gian đóng tuyến: 18 giờ 30 phút hàng ngày; 

          - Thời gian hoạt động trong ngày: 12 giờ 50 phút/ngày; 

- Thời gian một lượt xe chạy là 70 phút. 

- Số xe hoạt động: 04 xe.  

- Thời gian biểu chạy xe: Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này. 

2. Tuyến xe buýt: Bến xe phía Bắc - Na Dương. 

a) Doanh nghiệp khai thác tuyến: Công ty Cổ phần Non Nước. 

 b) Số hiệu tuyến xe buýt: 02. 

c) Cự ly: 37 km. 

d) Điểm đầu: Bến xe phía Bắc; Điểm cuối: Km33+500 Quốc lộ 4B (Khu 
10 TT.Na Dương, huyện Lộc Bình). 

đ) Hành trình: Bến xe phía Bắc - Quốc lộ 1A - đường Trần Phú - đường 
Bắc Sơn - đường Minh Khai - đường Trần Đăng Ninh - đường Lê Lợi - đường 
Ngô Quyền - Quốc lộ 4B - thị trấn Lộc Bình - Km 33+500 QL4B (Khu 10 Thị 
trấn Na Dương) và ngược lại. 

e) Biểu đồ chạy xe: 

- Tổng số chuyến: 42 chuyến/ngày; 1.260 chuyến/tháng và 15.120 
chuyến/năm. 

          - Thời gian mở tuyến: 05 giờ 40 phút hàng ngày; 

          - Thời gian đóng tuyến: 18 giờ 40 phút hàng ngày; 

- Thời gian một lượt xe chạy là 70 phút. 
 

- Thời gian hoạt động trong ngày: 13 giờ /ngày; 

 - Số xe hoạt động: 06 xe; 

          - Thời gian biểu chạy xe: Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 và thay thế Quyết 
định số 3506/QĐ-SGTVT ngày 18/12/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải 
tỉnh Lạng Sơn.  

- Công ty cổ phần Non Nước: Tổ chức chạy xe đúng theo biểu đồ chạy xe 
đã được phê duyệt, thường xuyên nâng cao chất lượng phương tiện, chất lượng 
phục vụ vận tải hành khách; Có chính sách hỗ trợ Người khuyết tật, Người cao 
tuổi. Khuyến khích đầu tư phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường. 
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- Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái theo dõi, kiểm tra và 
đề xuất biện pháp quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, tham mưu 
xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với dịch vụ vận tải hành khách công 
cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh. 

 Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và 
Người lái, Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông, Kế hoạch tài chính, 
Thanh tra giao thông Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Công ty cổ phần Non 
Nước và các đơn vị liên quan theo chức năng có trách nhiệm phối hợp tổ chức 
khai thác tuyến xe buýt này./. 
 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Công an tỉnh (để p/h); 
- Các Sở: KH-ĐT; Tài chính; Cục thuế tỉnh; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo LS (thông tin); 
- Lãnh đạo Sở GTVT; 
- UBND TP Lạng Sơn; 
- UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình; 
- Công ty CP Non Nước (th/h); 
- VP Sở, KH-TC, QLKCHT&ATGT, TTGTVT(th/h); 
- Website Sở; 
- Lưu VT, QLVT,PT&NL. 

 
 

 
KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 

Nguyễn Ngọc Huy 
 
 
 
 

 


