
     UBND TỈNH LẠNG SƠN 

   VĂN PHÒNG 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KTN 
V/v thực hiện Công văn số 

86/HĐND-VP ngày 28/02/2020 về 

công tác quản lý vận tải hành khách 

và hoạt động của bến xe 

   Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 

                                                          

                              Kính gửi:   

- Sở Giao thông vận tải; 

- UBND huyện Cao Lộc.  

Thực hiện Công văn số 86/HĐND-VP ngày 28/02/2020 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xem xét, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn 

vướng mắc liên quan đến lĩnh vực vận tải hành khách, bến xe hoạt động trên địa 

bàn tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

          1. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Thanh tra giao thông 

tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành 

khách trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh 

sat giao thông đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, chú trọng xử lý hành vi kinh 

doanh vận tải hành khách trái phép, hoạt động sai hành trình tuyến đã đăng ký, 

dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định để đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn giao thông. 

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn trên cùng với nhiệm vụ đã giao tại Công văn 

số 691/VP-KTN ngày 28/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh. Thời hạn báo cáo 

trong tháng 3/2020.  

3. UBND huyện Cao Lộc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt 

bằng để thực hiện xây dựng Khu tái định cư thuộc dự án Bến xe phía Nam thành 

phố Lạng Sơn theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5270/VP-

KTN ngày 25/12/2019 của Văn phòng UBND tỉnh. 

(Công văn số 86/HĐND-VP được gửi kèm trên iOffice). 

          Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ quan 

liên quan thực hiện./. 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, TN&MT; 

- Công an tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

  

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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