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V/v triển khai thực hiện Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô 

 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở: Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền 

thông; Y tế; Lao động Thương binh & Xã hội; Tài chính; 

Công thương; Kế hoạch và Đầu tư; 

 - Công an tỉnh;  

 - Cục Thuế tỉnh; 

 - Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 2232/BGTVT-VT ngày 13/3/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc triển khai thực hiện 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; để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh 

doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo các quy định tại Nghị định 

số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, 

ngành, cơ quan như sau: 

1.  Sở Giao thông vận tải 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh 

thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe 

ô tô trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 

17/01/2020 của Chính phủ 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 Giao thông vận tải 

và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng 

dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành, công bố: 

- Kế hoạch phát triển và quản lý phương tiện kinh doanh vận tải đảm bảo 

phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân và thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông 

trên địa bàn tỉnh. 
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- Quy định về việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành 

khách trên địa bàn tỉnh. 

- Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh; danh mục mạng 

lưới tuyến cố định nội tỉnh và liền kề bằng xe buýt; các điểm dừng đỗ phục vụ cho 

phương tiện kinh doanh vận tải khách trên địa bàn tỉnh. 

- Quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe 

hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh.  

- Tiêu chí bến xe khách nội tỉnh thấp hơn bến xe khách loại 6. 

- Thông báo vị trí bến xe hàng trên địa bàn tỉnh. 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện: Thanh tra, 

kiểm tra và xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện 

các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa 

bàn tỉnh theo quy định của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của 

Chính phủ và các quy định pháp luật khác liên quan. 

- Xác định vị trí, xây dựng, công bố các điểm đón, trả khách cho xe hợp 

đồng, xe du lịch trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh; các điểm đón, trả khách cho 

xe taxi, xe buýt trên địa bàn tỉnh. 

- Căn cứ vào danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên 

tỉnh, nội tỉnh đã được công bố, định kỳ thông báo trên trang thông tin điện tử của 

Sở Giao thông vận tải danh mục chi tiết đối với từng tuyến vận tải khách cố định 

nội tỉnh, liên tỉnh về các nội dung: bến xe khách nơi đi, bến xe khách nơi đến, hành 

trình chạy xe; tổng số chuyến xe, giờ xuất bến của từng chuyến xe đã có đơn vị 

khai thác hoặc chưa có đơn vị khai thác; thời gian giãn cách giữa các chuyến xe 

liền kề; công suất bến xe khách trên địa bàn (công suất theo giờ và theo ngày). 

- Định kỳ thông tin các phương tiện vận tải được cấp phù hiệu đến Cục thuế 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan để tăng cường công 

tác phối hợp quản lý đối với hoạt động vận tải trên địa bàn. 

d) Tham mưu cho UBND tỉnh quản lý hoạt động vận tải hành khách công 

cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh. 

2. Công an tỉnh 

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến 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 để các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

biết, thực hiện. 

b) Kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định về kinh 

doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo Nghị định số 10/2020/NĐ-

CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan. 

c) Kết nối, chia sẻ thông tin về xử phạt hành chính đối với tổ chức, cá nhân 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô với Sở Giao thông vận tải để phối hợp quản lý. 
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3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố trong 

việc xác định vị trí, xây dựng, công bố các điểm đón, trả khách cho xe du lịch 

trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh. 

b) Tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, 

vận tải khách du lịch thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành trong các hoạt động 

vận tải khách du lịch. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về đo lường đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe taxi. 

b) Chủ trì thực hiện hoạt động kiểm định taxi mét (đồng hồ taxi) trên địa 

bàn. 

c) Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức kiểm 

định taxi mét. 

d) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong việc sử dụng, quản lý phần mềm 

quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các doanh nghiệp, 

hợp tác xã trong việc đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử 

dụng tần số và thiết bị sử dụng tần số vô tuyến điện; thanh tra, kiểm tra và xử lý 

các trường hợp vi phạm theo quy định. 

b) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong việc thực hiện sử dụng phần 

mềm quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ công trực 

tuyến. 

c) Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, 

thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện lắp đặt camera giám sát trên một số vị 

trí trên những tuyến đường có nhiều xe vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe 

buýt qua lại. 

6. Sở Y tế 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện các quy định của 

pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho người lao động trong các đơn vị kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô và các quy định tại Thông tư liên tịch số 

24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải 

quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe; khám sức khỏe định kỳ đối với 

với người lái xe và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe; 

b) Chủ trì hướng dẫn về dụng cụ y tế sơ cấp cứu, túi thuốc dự phòng trên các 

phương tiện kinh doanh vận tải theo quy định tại Điều  6 Thông tư số 19/2016/TT-

BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe 

người lao động quy định về túi sơ cứu. 
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7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện pháp luật 

lao động, tiền lương, bảo hiểm lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của 

người lao động trong các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân (người sử dụng lao động) kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động chấp hành nghiêm chỉnh 

pháp luật lao động, cụ thể như sau: 

- Ký hợp đồng lao động; thực hiện chế độ tiền lương theo quy định của Bộ 

Luật Lao động và các quy định của pháp luật lao động có liên quan;  

- Tham gia đóng bảo xã hội, thực hiện giờ làm việc theo quy định của Luật 

Bảo hiểm xã hội và các quy định của pháp luật có liên quan 

- Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động trước khi 

bố trí việc làm; tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và các biện 

pháp bảo đảm an toàn lao động tại nơi làm việc cho người lao động theo quy định. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện các quy 

định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với người khuyết tật, người cao tuổi 

và các đối tượng chính sách khi sử dụng các dịch vụ vận tải hành khách công cộng 

bằng xe ô tô, cụ thể như sau: 

- Có thiết kế chuyên dùng lên xuống xe ô tô cho người khuyết tật đi xe lăn; 

- Ưu tiên chỗ ngồi cho người khuyết tật và người cao tuổi; 

- Giảm giá vé cho người khuyết tật và người cao tuổi; 

- Tập huấn nghiệp vụ và đạo đức tác phong cho đội ngũ lái xe và nhân viên 

phục vụ trên xe. 

8. Sở Tài chính 

a) Chủ trì tham mưu xây dựng giá vé xe buýt (đối với các tuyến xe buýt có 

trợ giá) trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan đảm 

bảo nguồn kinh phí duy trì hệ thống xử lý dữ liệu phục vụ việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

thực hiện xây dựng hạ tầng dịch vụ hỗ trợ hoạt động vận tải. 

9. Cục thuế tỉnh 

a) Tuyên truyền chính sách thuế và hướng dẫn các đơn vị vận tải trên địa bàn 

tỉnh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.  

b) Hướng dẫn việc thực hiện kết nối dữ liệu hóa đơn điện tử, vé điện tử của 

các loại hình kinh doanh vận tải hàng khách và hàng hóa bằng xe ô tô; chia sẻ 

thông tin với Sở Giao thông vận tải để phối hợp quản lý. 
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c) Chủ trì và phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, 

thành phố và các cơ quan liên quan quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với hoạt 

động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.  

10. Sở Công Thương 

a) Chủ trì hướng dẫn về hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong 

lĩnh vực kinh doanh vận tải; chia sẻ thông tin với Sở Giao thông vận tải để phục vụ 

công tác quản lý; 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện thanh tra, kiểm tra 

và xử lý vi phạm về hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong lĩnh vực 

vận tải. 

11. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Giao thông vận tải và các cơ quan liên 

quan tham mưu bố trí kinh phí cho đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ để phục vụ 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải. 

b) Định kỳ, đột xuất phối hợp cung cấp thông tin có liên quan của các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải trên 

địa bàn tỉnh đến Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan để phối hợp 

quản lý các doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải. 

12. Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu 

thực hiện lắp đặt camera giám sát tại các vị trí cố định, trên các tuyến đường để 

kiểm soát hoạt động của các phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn toàn tỉnh, 

đảm bảo an toàn giao thông. 

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

a) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện 

công tác quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải trên địa 

bàn thuộc phạm vi quản lý; thường xuyên tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn việc 

thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải theo đúng quy định của pháp luật; kiểm tra, 

phát hiện, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong kĩnh vực kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn và chống thất thu thuế đối với lĩnh vực vận tải. 

b) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan thực 

hiện:  

- Nghiên cứu, đề xuất: vị trí xây dựng các bến xe khách, bến xe hàng, trạm 

dừng nghỉ và hệ thống bãi đỗ xe trên địa bàn; danh mục tuyến vận tải nội tỉnh và 

liên tỉnh từ địa phương đi đến các tỉnh, thành phố khác; danh mục tuyến vận tải 

tuyến cố định bằng xe buýt trên địa bàn quản lý;  

- Xây dựng, công bố, quản lý, sử dụng, duy tu các điểm đón, trả khách cho xe 

hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe hợp đồng vận chuyển đưa đón công nhân đón, trả 

khách trên địa bàn. 
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- Thực hiện xây dựng, quản lý, sử dụng, duy tu các điểm dừng đỗ trên địa bàn 

thuộc phạm vi quản lý. 

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện xác định, lắp đặt, quản lý, sử 

dụng vị trí lắp đặt camera giám sát tại các vị trí cố định, trên tuyến đường thuộc 

thẩm quyền quản lý để kiểm soát hoạt động của các phương tiện kinh doanh vận tải 

hành khách trên địa bàn. 

UBND tỉnh yêu cầu từng sở, ngành, cơ quan nêu trên theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao chủ động tham mưu triển khai nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác phối 

hợp để công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô 

trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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