
 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
Số:            /SGTVT-QLVTPT&NL 

/v: 

V/v thực hiện nghiêm các quy 

định về kinh doanh vận tải hành 

khách hợp đồng. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Bắc Kạn, ngày       tháng 7 năm 2022 

             

Kính gửi:  Các đơn vị, hộ gia đình kinh doanh vận tải  

hành khách hợp đồng. 

 

Thực hiện Công văn số 4518/UBND-GTCNXD ngày 13/7/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện văn bản số 6728/BGTVT-VT ngày 

05/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc kiểm tra, xử lý xe vận chuyển hành 

khách (xe ghép, xe tiện chuyến) không  đăng  ký  kinh  doanh theo quy định. 

 Để tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp 

đồng, đảm bảo ổn định trật tự vận tải, công bằng, công khai, minh bạch, tạo môi 

trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng giữa các loại hình kinh doanh vận tải 

hành khách. Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành 

khách bằng xe hợp đồng như sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định về kinh doanh vận tải hành khách hợp 

đồng được quy định tại Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều 

kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 

29/5/2020 của 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. 

2. Quảng cáo trên môi trường mạng (Zalo, facebook...) theo đúng các quy 

định hiện hành của pháp luật. 

3. Yêu cầu gửi thông tin của hợp đồng vận chuyển trước khi thực hiện thực 

hiện vận chuyển hành khách về Sở GTVT Bắc Kạn bằng văn bản hoặc qua thư điện 

tử Email: giaodichmotcuabk@gmail.com. 

4. Các đơn vị kinh doanh vận tải theo hợp đồng và lái xe. 

- Chỉ được ký hợp đồng vận chuyển với người thuê vận tải có nhu cầu thuê 

cả chuyến xe (bao gồm cả thuê người lái xe); chỉ được đón, trả khách theo đúng địa 

điểm trong hợp đồng vận chuyển đã ký kết. 
- Không được gom khách, đón khách ngoài danh sách đính kèm theo hợp 

đồng đã ký do đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp; không được xác nhận đặt chỗ 

cho từng hành khách đi xe, không được bán vé hoặc thu tiền đối với từng hành 

khách đi xe dưới mọi hình thức; không được ấn định hành trình, lịch trình cố định 

để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau. 
- Không được đón, trả khách thường xuyên lặp đi lặp lại hàng ngày tại trụ sở 

chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa điểm cố định khác do 

đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh. 
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- Trong thời gian một tháng, mỗi xe ô tô không được thực hiện quá 30% tổng 

số chuyến của xe đó có điểm đầu trùng lặp và điểm cuối trùng lặp, phạm vi trùng 

lặp được tính tại một địa điểm hoặc tại nhiều địa điểm nằm trên cùng một tuyến 

phố (một tuyến đường), ngõ (hẻm) trong đô thị; việc xác định điểm đầu, điểm cuối 

trùng lặp được thực hiện thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe và 

hợp đồng vận chuyển đã ký kết. 

5. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các quan của cơ quan chức năng có thẩm 

quyền trong việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận 

tải bằng xe ô tô. 
Với nội dung trên, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách hợp 

đồng nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                
Gửi bản giấy: 

- Như trên (t/h); 

Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, TP (p/h); 

- Ban ATGT tỉnh (b/c); 

- Ban lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Quang Hùng 
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