
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN VĨNH LỘC 

 Số:          /UBND-KTHT 

V/v thực hiện nghiêm quy định 

về kinh doanh và điều kiện kinh 

doanh vận tải bằng ô tô trên địa 

bàn huyện. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Vĩnh Lộc, ngày       tháng 7 năm 2020 

 

      Kính gửi:  

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Công an huyện Vĩnh Lộc; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô. 

     

 Thực hiện Công văn số 2725/SGTVT-QLVT ngày 08/7/2020 của Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện nghiêm quy định về kinh 

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh. 

 Trong thời gian qua, việc quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành 

khách bằng xe ô tô trên địa bàn huyện đã được các ngành, địa phương phối 

hợp triển khai đồng bộ; các đơn vị kinh doanh vận tải chú trọng đầu tư 

phương tiện mới, tăng cường công tác quản lý, điều hành hoạt động vận tải, 

từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, phục vụ tốt nhu 

cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên vẫn còn hiện tượng xe khách lôi kéo, 

đón trả khách, dừng đỗ không đúng nơi quy định, chở quá số người quy 

định... 

 Để triển khai thực hiện nghiêm 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; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của 

Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và 

dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định đối 

với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô. UBND huyện yêu cầu Công an huyện Vĩnh Lộc, 

các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô và các đơn vị có liên 

quan triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô 

 - Tăng cường công tác quản lý, điều hành đối với hoạt động kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô của đơnv vị; tuyên truyền, giáo dục nâng cao đạo 

đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông và 

các quy định quản lý hoạt động vận tải đến đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ 

trên xe; nghiêm cấm lái xe sử dụng rượu, bia và các chất kích thích trong khi 



điều khiển phương tiện; phóng nhanh, vượt ẩu, tranh giành khách, dừng đỗ, 

đón trả khách không đúng nơi quy định. 

 - Triển khai thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh, điều kiện kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 

ngày 17/01/2020 của Chính phủ, Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 

29/5/2020 của Bộ GTVT và các văn bản chỉ đạo của Sở GTVT, UBND huyện. 

 - Thực hiện quản lý các điều kiện về an toàn giao thông tại đơn vị theo 

quy định; tăng cường công tác quản lý phương tiện thuộc đơn vị quản lý qua 

dữ liệu thiết bị giám sát hành trình để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các 

phương tiện vi phạm. 

 - Thực hiện nghiêm việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lái 

xe thuộc quyền quản lý theo yêu cầu của Sở GTVT tại Công văn số 

2078/SGTVT-QLVT ngày 27/5/2020. 

 - Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng: 

 + 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 đón, trả khách thường xuyên lặp đi lặp lại hàng ngày 

tại trú 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. 

 2. Công an huyện 

 Xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe khách dừng 

đỗ, đón trả khách không đúng quy định; xe tuyến cố định chạy sai lộ trình; 

xe cá nhân trá hình xe taxi đón trả khách tại các điểm dừng xe buýt, bến xe, 

bệnh viện; xe đưa đón học sinh không đảm bảo các điều kiện kinh doanh 

vận tải hành khách theo quy định; xe taxi không niêm yết đầy đủ các thông 

tin theo quy định. 

  Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

-  - Như trên; 

-   - Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c); 

-   - Lưu: VT, KTHT (2). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Văn Tiến 
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