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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:            /SGTVT-KH2 

V/v báo cáo công tác đối ngoại  

6 tháng đầu năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày        tháng 6 năm 2022 

Kính gửi: Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh 

Sở GTVT nhận được Văn bản số 505/SNgV-VPTTr ngày 24/5/2022 của Sở 

Ngoại vụ về thực hiện báo cáo công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022; Trên cơ sở 

chức năng, nhiệm vụ QLNN được giao; Sở GTVT tổng hợp báo cáo như sau: 

1. Kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao kinh tế và hoạt động xúc tiến 

thương mại, đầu tư: 

1.1. Về vận tải hành khách: 

- Vận chuyển theo tuyến cố định: 

Hoạt động vận tải hành khách qua lại giữa hai nước Việt Nam - Lào hiện nay 

có 2 doanh nghiệp tham gia vận chuyển (Công ty CP vận tải Thọ Lam liên kết với 

Công ty Sound Đa La của Lào và công ty Cha Lơn Xúc của Lào), trong 06 tháng 

đầu năm 2022 do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên vận tải hành khách 

tuyến cố định tạm thời ngừng vận chuyển hành khách. 

STT 
Tên tuyến 

Tên DN, HTX hoạt động 

(cả Lào và VN) 

Số 

lượng 

xe 

Số 

chuyến 

xe/tháng Bến đi Bến đến 

1 TP. Hà Tĩnh Thà Khẹt 
Công ty CP vận tải Thọ Lam 

và Công ty Sound Đa La 
02 20 

2 TP. Hà Tĩnh Viên Chăn Công ty Cha Lơn Xúc 06 30 

- Vận chuyển theo hợp đồng:  

06 tháng đầu năm 2022, Sở GTVT không cấp giấy phép vận chuyển theo 

hình thức hợp đồng từ Hà Tĩnh đi Lào để đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh 

Covid-19. 

1.2. Về vận chuyển hàng hóa: 

Hiện nay, Hà Tĩnh có 48 Doanh nghiệp được Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

cấp Giấy phép vận tải quốc tế Việt - Lào; trong số đó có 42 doanh nghiệp vận 

chuyển hàng hóa, với số lượng xe tham gia vận chuyển hàng hóa là 883 xe. Sáu 

tháng đầu năm 2022, Sở GTVT đã cấp cho các doanh nghiệp vận tải hàng hóa 504 

giấy phép liên vận Việt - Lào.  
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1.3. Về cấp giấy phép xe công vụ, cá nhân đi việc riêng: 06 tháng đầu năm 

2022, Sở GTVT đã cấp 157 giấy phép liên vận Việt- Lào.  

2. Báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế; tình hình ký kết và 

thực hiện các thỏa thuận quốc tế:  

- Về mở tuyến hành khách cố định kết nối Việt Nam - Lào - Thái: Ngày 

21/2/2022 Tổng cục đường bộ Việt Nam đã có Văn bản số 981/TCĐBVN- 

KHCN,MT&HTQT đề nghị phía Lào tổ chức Hội nghị lần hai theo kế hoạch (Theo 

kế hoạch tổ chức tháng 1/2019, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bện nên đến nay 

phía Lào chưa tổ chức). 

- Các tỉnh trong Hiệp hội 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan đã có kiến 

nghị, đề xuất lên Chính phủ mỗi nước nhưng các thủ tục để bổ sung tuyến đường 

8A, đường 12 trên lãnh thổ Việt Nam và Lào vào Nghị định thư số 01 của Hiệp 

định về tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu 

vùng sông Mêkông mở rộng (gọi tắt là GMS - CBTA) còn chậm. 

3. Báo cáo thống kê đoàn ra, đoàn vào 6 tháng đầu năm 2022: Không có; dự 

kiến kế hoạch đoàn ra, đoàn vào 6 tháng cuối năm 2022: Không có. 

4. Kiến nghị UBND tỉnh: 

- Đề nghị các địa phương của Lào có kiến nghị, thúc đẩy các Bộ, ngành 

Trung ương của Lào để phối hợp với Chỉnh phủ Việt Nam, Thái Lan sớm đưa tuyến 

đường 8A, đường 12 (Việt Nam) và đường 13 (Lào) vào Hiệp định Vận tải xuyên 

biên giới các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS-CBTA).  

- Đề nghị các địa phương của Lào tiếp tục quan tâm, có các chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp vận tải của Việt Nam hoạt động trên đất Lào, đặc biệt hỗ trợ Công ty 

Cổ phần vận tải Thọ Lam sớm mở lại tuyến vận tải khách Việt Nam – Lào để tăng 

cường giao lưu kinh tế, văn hóa giữa hai nước.  

Trên đây là báo cáo công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022, Sở GTVT báo 

cáo Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, KH2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 
Nguyễn Việt Thắng 
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