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Kính gửi: 

 

Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

 

Sở Gao thông vận tải nhận được Công văn số 3673/CAT-PC08 ngày 

27/9/2022 của Công an tỉnh Bắc Kạn về việc đề nghị tăng cường kiểm tra đối với 

các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải. 

Để tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô (trong đó chú trọng đến tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái 

xe kinh doanh vận tải bằng xe ô tô) nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Sở Giao 

thông vận tải (GTVT) yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau: 

 1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GTVT Bắc 

Kạn tại Công văn số 230/SGTVT-QLVTPTNL ngày 28/02/2022 về việc rà soát và 

thực hiện nghiêm túc quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe 

ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Công văn số 264 /SGTVT-QLVT,PTNL 

ngày 07/3/2022 về việc thực hiện khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô (Công văn đã gửi cho các đơn vị kinh doanh vận tải). 

 2. Tổ chức khám sức khoẻ cho người lái xe kinh doanh vận tải theo quy định; 

lựa chọn những cơ sở y tế uy tín, đủ điều kiện để tổ chức khám sức khoẻ cho người 

lái xe kinh doanh vận tải (không để lái xe tự đi khám sức khoẻ định kỳ và mang kết 

quả về). 

3. Theo dõi, quản lý và giám sát chặt chẽ hoạt động của người lái xe trong 

suốt quá trình tham gia hoạt động kinh doanh vận tải; cập nhật nội dung theo dõi 

sức khỏe vào sổ lý lịch hành nghề lái xe theo quy định (Phụ lục số 02, Thông tư số 

12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải). 

 4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan chức năng có 

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

vận tải bằng xe ô tô; đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tải không thực hiện 
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khám sức khoẻ cho người lái xe ô tô hoặc có khám sức khỏe nhưng không đầy đủ 

nội dung khám theo quy định. 

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:      
Gửi bản giấy  

- Như trên; 

- Công an tỉnh Bắc Kạn (p/h); 

Gửi bản điện tử 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Cục ĐBVN (b/c); 

- Ban Giám đốc 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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