UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1638/SGTVT-QLVT&PT

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2019

V/v Chấn chỉnh hoạt động vận tải
khách cố định bằng ô tô

Kính gửi:

- Thanh tra Sở Giao thông vận tải;
- Các Công ty Quản lý khai thác bến xe;
- Các Đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng ô tô theo
tuyến cố định.

Thực hiện Điểm b, Khoản 3, Điều 14 của Thông tư 60/2015/TT-BGTVT
ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi bổ sung một số điều
của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao
thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe
ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Định kỳ vào ngày 01 tháng đầu tiên
hàng quý, Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh thường xuyên cập nhật và công bố
công khai quy hoạch, biểu đồ trên cổng thông tin điện tử của Sở để các đơn vị
vận tải và các đơn vị khai thác bến xe biết, thực hiện. Tuy nhiên qua kiểm tra tại
một số bến xe, việc niêm yết thông tin biểu đồ, giờ xe xuất bến còn nhiều tồn tại,
thậm chí vẫn niêm yết biểu đồ cũ, hành khách không chủ động được thời gian
đến bến mua vé, nhà xe thì không cập nhật thời gian biểu và lịch trình kịp thời,
chế độ báo cáo định kỳ của các đơn vị vận tải và các bến xe còn hạn chế.
Để hoạt động vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định đi vào nề nếp,
đúng quy định, Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh yêu cầu:
1. Đối với các Công ty Quản lý khai thác bến xe trên địa bàn tỉnh:
- Thực hiện niêm yết, công bố công khai biểu đồ hoạt động vận tải khách
tại bến xe để các đơn vị vận tải, nhà xe và hành khách được biết; cập nhật biểu
đồ, lịch xuất bến, xe vận chuyển trên các tuyến khi có thay đổi.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện biểu đồ, phương án được Sở
GTVT Quảng Ninh phê duyệt và các quy định trong hoạt động vận tải của các
đơn vị hoạt động tại bến; theo dõi chặt chẽ, báo cáo trung thực tình hình hoạt
động của các tuyến vận tải khách, tổng hợp những trường hợp không đưa xe vào
khai thác báo cáo về Sở Giao thông vận tải bằng văn bản định kỳ trước ngày 20
hàng tháng (theo Khoản 2 Điều 23 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT); Các
trưởng hợp không báo cáo hoặc chậm trễ báo cáo, Sở Giao thông vận tải Quảng
Ninh sẽ xử lý theo quy định.
- Chỉ đạo các bến xe ghi rõ lịch trình, hành trình, bến xe đi, đến, số khách
trên xe khi xác nhận lệnh vận chuyển để phục vụ công tác quản lý, giám sát.
2. Thanh tra Sở Giao thông vận tải
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định trong hoạt
động vận tải khách và quy trình xe ra vào bến tại các bến xe; xử lý nghiêm các
vi phạm về kinh doanh vận tải.

- Giám sát phương tiện thông qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát
hành trình của Tổng Cục đường bộ Việt theo tài khoản đã được cung cấp tại văn
bản số 2793/SGTVT-QLVT&PT ngày 26/5/2017 của Sở GTVT Quảng Ninh.
- Tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc lái xe chấp hành nghiêm chỉnh Luật
Giao thông đường bộ, các quy định trong hoạt động vận tải.
3. Đối với các đơn vị vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định
- Thực hiện nghiêm túc về thời gian, lịch trình và thời gian biểu theo
phương án đã được Sở Giao thông vận tải chấp thuận;
- Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn của phương tiện trước khi
đưa phương tiện vào hoạt động, có sổ ghi chép bàn giao hàng ngày về tình trạng
an toàn của phương tiện, đồng thời khắc phục sửa chữa ngay các thiết bị an toàn
trên xe, đảm bảo hoạt động tốt khi giao xe.
- Lập hồ sơ lý lịch phương tiện hoặc phần mềm quản lý phương tiện của
đơn vị để theo dõi quá trình hoạt động và bảo dưỡng. Xây dựng và áp dụng quy
trình quản lý ATGT, thực hiện kế hoạch bảo dưỡng phương tiện theo quy định.
- Tổ chức tập huấn người điều hành vận tải, lái xe, nhân viên phục vụ
thuộc đơn vị theo quy định; đồng thời phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ đảm
bảo 100% lái xe và phụ xe được khám sức khỏe khi tham gia kinh doanh vận tải.
- Không bố trí lái xe có dấu hiệu dương tính với các chất gây nghiện điều
khiển phương tiện tham giao thông. Có phương án đảm bảo số giờ nghỉ cho lái
xe và phương tiện đặc biệt là các xe chạy đường dài vào ban đêm.
- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các phương tiện thông qua thiết
bị giám sát hành trình, kiểm tra duy trì tình trạng hoạt động của các thiết bị giám
sát hành trình trên phương tiện, có biện pháp khắc phục hoặc thay thế thiết bị
kịp thời đảm bảo việc truyền dữ liệu được thường xuyên liên tục về hệ thống
quản lý của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về Sở Giao thông vận tải
được quy định tại Điều 65 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014
của Bộ Giao thông vận tải; cung cấp danh sách trích ngang lái xe của đơn vị để
giám sát theo chỉ đạo của Ủy ban ATGT quốc gia về quản lý lái xe kinh doanh
vận tải (Có biểu mẫu kèm theo).
Sở GTVT Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Lưu: VP, QLVT&PT.
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