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UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

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

 
Số:          /SGTVT-QLVT&PT      Quảng Ninh, ngày        tháng 5 năm 2022 
V/v triển khai thực hiện các quy định 

về điều kiện kinh doanh vận tải 
 

 

 

  Kính gửi:   

    - Các Công ty Quản lý bến xe; 

    - Các đơn vị kinh doan vận tải trên địa bàn tỉnh; 

- Thanh tra Sở GTVT Quảng Ninh. 

 

Thực hiện văn bản số 2632/TCĐBVN-VT ngày 11/5/2022 của Tổng Cục 

đường bộ Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 

17/01/2020 của Chính phủ, Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh yêu cầu: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh 

- Khẩn trương thực hiện việc trang bị phần cứng, phần mềm để cung cấp 

thông tin theo lộ trình quy định tại khoản 8 Điều 4, khoản 4 Điều 5, khoản 5 

Điều 7, khoản 5 Điều 8, khoản 11 Điều 9 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 

ngày 17/01/2020 của Chính phủ và Điều 54 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT 

ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cụ thể: 

+ Tại Khoản 8, Điều 4 của Nghị định 10: 

“Trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 đối với các bến xe khách từ loại 1 đến 

loại 4 và trước ngày 01 tháng 7 năm 2021 đối với các bến xe khách còn lại phải 

sử dụng phần mềm quản lý bến xe khách để quản lý hoạt động xe ra, vào bến và 

cung cấp thông tin (gồm: tên bến xe; tên doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải; họ và 

tên lái xe; biển kiểm soát xe; tuyến hoạt động; giờ xe xuất bến; số lượng hành 

khách khi xe xuất bến thực tế) trên Lệnh vận chuyển của từng chuyến xe hoạt 

động tại bến về Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, 

trước khi xe xuất bến doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách 

bằng xe ô tô theo tuyến cố định thực hiện cung cấp nội dung (gồm: tên bến xe; 

tên doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải; họ và tên lái xe; biển kiểm soát xe; tuyến 

hoạt động; giờ xe xuất bến; số lượng hành khách khi xe xuất bến thực tế) trên 

Lệnh vận chuyển qua phần mềm của Bộ Giao thông vận tải”. 

+ Tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định 10: 

“Trước ngày 01 tháng 7 năm 2022, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động 

kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt phải cung cấp thông tin (gồm: tên 

doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải; họ và tên lái xe; biển kiểm soát xe; tuyến hoạt 

động; giờ xe xuất bến) trên Lệnh vận chuyển của từng chuyến xe thông qua 

phần mềm của Bộ Giao thông vận tải”. 

+ Tại khoản 5 Điều 7 của Nghị định 10: 
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“Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trước khi thực hiện 

vận chuyển hành khách phải cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp 

đồng vận chuyển theo quy định tại khoản 2 (trừ điểm e, điểm g) Điều 15 của 

Nghị định này đến Sở Giao thông vận tải nơi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải 

bằng văn bản hoặc qua thư điện tử (Email). Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, 

đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thực hiện cung cấp đầy đủ 

các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển qua phần mềm của Bộ Giao 

thông vận tải”. 

+ Tại khoản 5 Điều 8 của Nghị định 10: 

“Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách du lịch trước khi thực hiện vận 

chuyển hành khách phải thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 7 của Nghị định 

này”. 

+ Tại khoản 11 Điều 9 của Nghị định 10: 

“Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) bằng văn bản giấy hoặc điện tử do đơn vị 

kinh doanh vận tải hàng hóa tự phát hành và có các thông tin tối thiểu gồm: Tên 

đơn vị vận tải; biển kiểm soát xe; tên đơn vị hoặc người thuê vận tải; hành trình 

(điểm đầu, điểm cuối); số hợp đồng, ngày tháng năm ký hợp đồng (nếu có); loại 

hàng và khối lượng hàng vận chuyển trên xe. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, 

trước khi thực hiện vận chuyển, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải thực 

hiện cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) 

qua phần mềm của Bộ Giao thông vận tải”. 

+ Điều 54 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT: 

“Trang bị, quản lý và bảo trì thiết bị phần cứng, phần mềm xử lý dữ liệu, 

đường truyền dữ liệu phải đảm bảo kết nối, truyền dữ liệu và tương th ch với 

phần mềm tiếp nhận dữ liệu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

Truyền dẫn (cập nhật) ch nh xác, đầy đủ, không được sửa chữa hoặc làm 

sai lệch dữ liệu và đảm bảo đúng thời gian các dữ liệu theo quy định về máy chủ 

của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.  

Theo dõi, kiểm tra tính chính xác các thông tin về xe, thông tin về người 

lái xe và loại hình kinh doanh của các xe thuộc đơn vị quản lý. Bố trí cán bộ 

theo dõi, khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt 

động vận tải của đơn vị. 

Lưu trữ có hệ thống các thông tin bắt buộc trong thời hạn tối thiểu 03 (ba) năm. 

Cung cấp tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu) để truy cập vào phần mềm 

quản lý các phương tiện của đơn vị cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền khi có yêu cầu”. 

Chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh vận tải và các quy định 

hiện hành. 

2. Các Công ty Quản lý bến xe khách trên địa bàn tỉnh: 
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- Rà soát và duy trì kết nối truyền dữ liệu hoạt động thường xuyên trên 

phần mềm quản lý bến xe theo quy định; liên hệ trực tiếp với bộ phận kỹ thuật 

của nhà cung cấp để được hỗ trợ, khắc phục và gia hạn các hợp đồng hết hiệu 

lực (nếu có) của phần mềm để đảm bảo tính kết nối. 

- Cập nhật ch nh xác, đầy đủ dữ liệu, đảm bảo đúng thời gian các dữ liệu 

theo quy định tại Điều 51 của 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 về máy chủ của Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam.  

3. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với phòng Quản 

lý vận tải & phương tiện kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên; đồng thời, xử 

lý nghiêm theo quy định đối với các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận 

tải. 

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên (t/h); 

- Tổng Cục ĐBVN (b/c); 

- Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Ninh (p/h); 

- Phòng QLVT&PT Sở (t/h); 

- Lưu: VT, QLVT&PT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Bùi Hồng Minh 
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