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              Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 
 

          Xem xét Công văn số 51CV/CT ngày 17/7/2018 của Công ty cổ phần vận tải 
ô tô số 2 Lạng Sơn về việc hỗ trợ khó khăn cho hoạt động bến xe phía Nam thành 
phố Lạng Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như 
sau:  

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm 
tra việc thực hiện các yêu cầu của UBND tỉnh đối với Công ty Cổ phần vận tải ô tô 
số 2 Lạng Sơn, tại Thông báo số 165/TB-UBND ngày 11/4/2018 về hoạt động của 
Bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn; đồng thời báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ 
đã được giao tại Thông báo trên đối với nội dung “nghiên cứu theo quy định, khi 
hội tụ đủ điều kiện, thời điểm cần thiết để phân luồng, tuyến giữa 02 Bến xe phía 
Bắc và phía Nam để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đảm bảo hoạt động của 
02 Bến xe“; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2018. 

(Công văn số 51CV/CT được gửi kèm qua eOffice) 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ quan 
liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, XD; 
- Công an tỉnh; 
- UBND huyện Cao Lộc; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTN, TT THCB; 
- Lưu: VT, KTN(VAT).          
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