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- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Cục Đăng kiểm Việt Nam; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin;  

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. 

  

Thực hiện các nhiệm vụ được giao của Bộ (GTVT) tại 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 (sau đây viết tắt là Nghị định số 10/2020/NĐ-

CP), Bộ GTVT đã có Văn bản số 2232/BGTVT-VT gửi các Bộ, ngành liên quan 

và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị phối hợp 

triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; Văn bản số 1014 /BGTVT-VT 

ngày 07/2/2020 gửi yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT và Sở Giao 

thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện 

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.  

Từ ngày 07/07/2020 đến ngày 15/07/2020, Bộ GTVT đã tổ chức 03 Hội nghị 

tại 03 miền (tại miền Bắc vào ngày 06/7, tại miền Trung vào ngày 09/7 và tại miền 

Nam vào ngày 15/7) để triển khai Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 

12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng 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 (sau đây 

viết tắt là Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT); đồng thời, tại các Hội nghị nêu trên có 

lồng ghép nội dung nắm bắt và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng 

doanh nghiệp thuộc lĩnh vực vận tải đường bộ sau dịch Covid-19. Thành phần tham 

dự hội nghị bao gồm: 63 Sở Giao thông vận tải (gồm: Lãnh đạo Sở, Phòng Quản lý 

vận tải, Thanh tra Sở) và đại diện các Hiệp hội vận tải ô tô, các doanh nghiệp vận 

tải, Bến xe trên toàn quốc; tổng số đại biểu tham dự là trên 700 người. 

Trong quá trình triển khai thực hiện từ ngày 01/4/2020 đến nay, Bộ GTVT đã 

nhận được Văn bản số 2168/BCT-TMĐT ngày 26/3/2020 của Bộ Công Thương, 

Văn bản số 2037/BTTTT-THH ngày 03/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

về việc phối hợp và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; 
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Văn bản số 5096/TCĐBVN-VT ngày 22/7/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

về việc báo cáo công tác thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT; các văn bản kiến nghị, đề 

nghị hướng dẫn để thống nhất thực hiện một số nội dung liên quan đến quy định tại 

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT: Văn bản số 

6218/TCĐBVN-VT ngày 31/8/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Văn bản số 

(1331/SGTVT-QLVT ngày 22/5/2020, 1956/SGTVT-QLVT ngày 27/7/2020) của Sở 

GTVT Hải Phòng, Văn bản số 1007/SGTVT-QLVT ngày 22/7/2020 của Sở GTVT 

Lâm Đồng, Báo cáo số 335/BC-SGTVTXD ngày 29/7/2020 của Sở GTVT-XD Lào 

Cai, Văn bản số 1186/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 04/8/2020 của Sở GTVT Kon 

Tum, Văn bản số 1642/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 20/8/2020 của Sở GTVT Gia 

Lai, Văn bản số 21/VT-HH ngày 31/7/2020 của Hiệp hội vận tải ô tô Cao Bằng. 

Trên cơ sở đề xuất của Vụ Vận tải, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ (Văn bản số 

577/TTr-CN ngày 06/8/2020, Văn bản số 590/TTr-CN ngày 07/8/2020 ), Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam (Văn bản số 5096/TCĐBVN-VT ngày 22/7/2020, Văn bản số 

6218/TCĐBVN-VT ngày 31/8/2020), Cục Đăng kiểm Việt Nam (Văn bản số 

2614/ĐKVN-VAR ngày 10/8/2020), Bộ GTVT trân trọng đề nghị các Bộ phối hợp 

thống nhất hướng dẫn thực hiện, yêu cầu các Sở GTVT và các cơ quan, đơn vị thống 

nhất thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối với ý kiến của Bộ Công Thương tại Văn bản số 2168/BCT-

TMĐT ngày 26/3/2020 

1.1. Nội dung: “Về quy định và hướng dẫn về hoạt động cung cấp dịch vụ 

thương mại điện tử trong lĩnh vực vận tải”; “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” theo 

nhiệm vụ được giao tại Điều 31 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, Bộ Công 

Thương đã có Văn bản số 2168/BCT-TMĐT ngày 26/3/2020. 

Đối với nội dung này, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Văn bản số 

2168/BCT-TMĐT ngày 26/3/2020 (Văn bản số 2168/BCT-TMĐT ngày 26/3/2020 

gửi kèm theo Công văn này). 

1.2. Nội dung: “đề nghị Bộ Giao thông vận tải có hướng dẫn cụ thể và 

phối hợp trong việc xác định mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp hiện 

đang hoạt động trong lĩnh vực vận tải.”.  

Theo quy định của Nghị định 10/2020/NĐ-CP đã xác định rõ khi nào là 

đơn vị kinh doanh vận tải, vì vậy trên cơ sở quy định của Nghị định 

10/2020/NĐ-CP để các đơn vị xác định mô hình kinh doanh và căn cứ hướng 

dẫn nêu trên của Bộ Công Thương để thực hiện đúng quy định.  

2. Đối với ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 

2037/BTTTT-THH ngày 03/6/2020 

2.1. Nội dung: “Về hướng dẫn quản lý về sử dụng tần số vô tuyến điện, hạ 

tầng thông tin và cước dịch vụ dữ liệu cho thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô 
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và các thiết bị thông tin, liên lạc khác sử dụng trong công tác quản lý, điều hành 

hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”. 

Đối với nội dung này, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại 

mục 1 Văn bản số 2037/BTTTT-THH ngày 03/6/2020 (Văn bản số 2037/BTTTT-

THH ngày 03/6/2020 gửi kèm theo Công văn này). 

2.2. Nội dung: “Về hướng dẫn đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ 

kết nối vận tải quy định tại Điều 35 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP”. 

Đối với nội dung này, tại khoản 3 Điều 27 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 

đã giao nhiệm vụ Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì “Chủ trì, phối hợp với Bộ 

Công Thương, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải quản lý và hướng dẫn đơn vị 

cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải quy định tại Điều 35 của Nghị 

định này”. Do đó, Bộ GTVT đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 

thực hiện nội dung quy định này.  

Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực 

hiện theo nội dung hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thẩm 

quyền được giao tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. 

2.3. Nội dung: “Về công tác quản lý đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng 

hỗ trợ kết nối vận tải: Công tác quản lý các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng 

hỗ trợ kết nối vận tải không thể tách rời với việc quản lý các đơn vị kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô. Do vậy, Bộ TTTT đề nghị Bộ GTVT có hướng dẫn yêu cầu 

các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải kê khai và định kì cập nhật thông 

tin về các phần mềm và đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải 

đang sử dụng. Thông qua việc kê khai này, Bộ GTVT cung cấp cho Bộ TTTT danh 

sách các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải đang được 

các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô sử dụng thực tế và các thông tin liên 

quan phục vụ công tác quản lý. Bộ TTTT cũng đề nghị, Bộ GTVT phối hợp với Bộ 

TTTT để đưa các nội dung xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị cung 

cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải không tuân thủ quy định vào Nghị 

định về xử phạt vi phạm hành chính do Bộ Giao thông vận tải chủ trì xây dựng, 

làm cơ sở cho việc thanh tra, xử lý vi phạm sau này và phối hợp với Bộ TTTT 

trong việc thanh tra, kiểm tra.” 

Nội dung này, Bộ GTVT sẽ phối hợp thực hiện theo quy định khoản 3 

Điều 27 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP như đã nêu trên; đồng thời sẽ cùng 

Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan phối hợp để Bộ Thông tin và 

Truyền thông thực hiện công tác quản lý theo quy định.  

3. Đối với nhóm nội dung kiến nghị liên quan nhiệm vụ của Bộ Tài 

chính: “Đề nghị Bộ GTVT có văn bản gửi Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn về 

truyền dẫn thông tin hóa đơn điện tử, vé điện tử để các đơn vị kinh doanh vận tải 

nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định”.  
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Nội dung này, tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP đã có 

quy định: “2. Quy định và hướng dẫn việc thực hiện kết nối dữ liệu hóa đơn điện 

tử, vé điện tử của các loại hình kinh doanh vận tải hành khách và hàng hoá bằng 

xe ô tô, chia sẻ thông tin cho Bộ Giao thông vận tải để phối hợp quản lý”. Do đó, 

Bộ GTVT trân trọng đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn để Sở GTVT và các 

đơn vị vận tải có cơ sở triển khai thực hiện. 

4. Đối với nhóm nội dung kiến nghị liên quan nhiệm vụ của Bộ 

GTVT: 

4.1. Nội dung: “Đề nghị làm rõ các chi nhánh của doanh nghiệp và HTX 

kinh doanh vận tải có trụ sở chính ở ngoài tỉnh có cần phải có giấy phép kinh 

doanh vận tải không và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải như thế nào?” 

Đối với nội dung này, tại khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định 

“Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ 

hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy 

quyền”;  tại Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định “Doanh nghiệp có quyền 

lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có 

thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa 

giới hành chính;… Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện phải gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký 

kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và gửi thông tin đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê…”; tại khoản 3 

Điều 27 Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định “Chi nhánh là đơn vị trực thuộc của 

hợp tác xã, liên hiệp của hợp tác xã có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần 

chức năng, nhiệm vụ của hợp tác xã, liên minh hợp tác xã. Ngành, nghề kinh 

doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã, 

liên minh hợp tác xã”. 

Đồng thời để đảm bảo thực hiện đồng bộ, logic đối với các quy định quản lý 

hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 

(điểm c khoản 1 và khoản 5 Điều 6; khoản 5 và khoản 8 Điều 7 và Điều 8, Điều 

22…) thì việc chi nhánh doanh nghiệp, hợp tác xã cần phải được Sở GTVT nơi đặt 

trụ sở chi nhánh cấp Giấy phép KDVT bằng xe ô tô.  

Như vậy, trường hợp chi nhánh doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động kinh 

doanh vận tải (KDVT) bằng xe ô tô thì phải được Sở GTVT nơi đặt trụ sở chi 

nhánh cấp Giấy phép KDVT bằng xe ô tô theo quy định tại Chương V Nghị định 

số 10/2020/NĐ-CP. 

4.2. Về các nội dung đề nghị về vấn đề hợp tác kinh doanh:  

a) Đối với nội dung: “Các đơn vị kinh doanh vận tải muốn hợp tác kinh 

doanh phải có đăng ký ngành nghề “kinh doanh vận tải”, cụ thể là: Hai doanh 

nghiệp, HTX muốn hợp tác kinh doanh vận tải phải đăng ký ngành nghề “kinh 

doanh vận tải”; Hộ gia đình muốn đưa xe vào Doanh nghiệp, HTX để hợp tác 
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kinh doanh thì Hộ gia đình phải đăng ký Hộ kinh doanh có ngành nghề “kinh 

doanh vận tải”.”  

Đối với nội dung này, tại điểm a khoản 1 Điều 13 và khoản 1 Điều 14 Nghị 

định số 10/2020/NĐ-CP quy định điều kiện xe kinh doanh vận tải hành khách 

bằng xe ô tô: “Phải thuộc quyền sở hữu... hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh theo 

quy định của pháp luật”; tại điểm d khoản 3 Điều 34 Nghị định số 10/2020/NĐ-

CP quy định: “Trong trường hợp có từ 02 đơn vị kinh doanh vận tải trở lên hợp 

tác để cùng kinh doanh vận tải phải có hợp đồng hợp tác, trong nội dung hợp 

đồng phải thể hiện: Đơn vị nào chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành phương tiện, 

lái xe để vận chuyển hành khách, hàng hóa, quyết định giá cước vận tải và các nội 

dung theo quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này”.  

Theo quy định của Nghị định 10/2020/NĐ-CP nêu trên thì: 

- Hợp tác kinh doanh vận tải được quy định tại điểm d khoản 3 Điều 34 Nghị 

định 10/2020/NĐ-CP: “d) Trong trường hợp có từ 02 đơn vị kinh doanh vận tải trở 

lên hợp tác để cùng kinh doanh vận tải phải có hợp đồng hợp tác, trong nội dung 

hợp đồng phải thể hiện: Đơn vị nào chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành phương 

tiện, lái xe để vận chuyển hành khách, hàng hóa, quyết định giá cước vận tải và 

các nội dung theo quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này.”. Như vậy 

trường hợp hai doanh nghiệp, HTX muốn hợp tác kinh doanh vận tải theo quy 

định của Nghị định thì phải là đơn vị kinh doanh vận tải. 

- Đối với phương tiện tham gia kinh doanh vận tải, đơn vị kinh doanh vận tải 

phải thực hiện đúng về quyền sử dụng phương tiện để kinh doanh theo quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 13, điểm a khoản 1 Điều 14, điểm b khoản 4 Điều 22 

Nghị định 10/2020/NĐ-CP.  

Do đó, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương thực hiện theo quy định nêu trên. 

b) Đối với nội dung: “Trường hợp Hộ gia đình kinh doanh vận tải (không 

được kinh doanh vận tải tuyến cố định, taxi...) có được hợp tác với Doanh nghiệp, 

HTX được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải loại hình theo tuyến cố định, taxi để 

kinh doanh hay không?” 

Đối với nội dung này, khoản 2 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 

quy định: “2. Chỉ các doanh nghiệp, hợp tác xã mới được kinh doanh vận tải hành 

khách theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, bằng xe 

taxi…”. Như vậy, việc hợp tác kinh doanh vận tải trường hợp này phải thực hiện 

theo đúng quy định của Luật giao thông đường bộ và nội dung hướng dẫn của 

Nghị định 10 đã được nêu tại điểm a mục này. 

c) Đối với nội dung: “Doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải ngoại tỉnh có 

được hợp tác với Doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh trong tỉnh không? Ví dụ, 

Công ty TNHH Grab được cấp GPKD vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh có được 

ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhiều Doanh nghiệp, HTX và Hộ kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng?” 
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Đối với nội dung này, theo các quy định pháp luật hiện hành, không có quy 

định cấm các đơn vị kinh doanh vận tải tại địa phương này hợp tác kinh doanh với 

đơn vị kinh doanh vận tải tại địa phương khách; việc hợp tác kinh doanh đảm bảo 

tuân thủ quy định tại điểm d khoản 3 Điều 34 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và 

quy định tại mục 8 Bộ Luật dân sự năm 2015.  

Đồng thời, đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện các quy định tại khoản 

4, khoản 5 Điều 14 và khoản 4, khoản 5 Điều 48 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT 

đối với các phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị mình. 

4.3. Đối với nội dung đề nghị: “Việc ký hợp đồng dịch vụ giữa HTX và thành 

viên hợp tác xã. Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13; điểm a, khoản 1, 

Điều 14 “Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có 

hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có 

quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu 

của thành viên hợp tác xã”. Có thể hiểu là: Thành viên HTX phải giao xe cho 

HTX để HTX tổ chức kinh doanh vận tải, tức là HTX phải thực hiện tổ chức sản 

xuất tập trung, thực hiện chế độ hoạch toán, kế toán như một doanh nghiệp; in ấn 

phát hành hóa đơn chứng từ (vé hành khách), kê khai nộp thuế...; HTX phải chịu 

trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh và chia lợi nhuận cho thành viên; 

Trên thực tế hiện nay, không có HTX nào có thể thực hiện được mô hình tổ chức 

sản xuất tập trung như nêu trên mà các HTX hiện tại, chủ yếu làm các dịch vụ có 

liên quan đến việc đăng ký cho phương tiện của thành viên tham gia hoạt động 

kinh doanh và thực hiện một số nghiệp vụ quản lý theo yêu cầu của cơ quan quản 

lý nhà nước như hồ sơ sổ sách theo quy định của pháp luật, theo dõi phương tiện 

hoạt động qua thiết bị giám sát hành trình... còn việc quản lý, sử dụng phương 

tiện, thuê xe và chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh là của thành viên 

HTX... Từ thực tế nêu trên Sở GTVT Lâm Đồng kiến nghị: 

- HTX đăng ký kinh doanh vận tải hay kinh doanh dịch vụ vận tải? 

- Thành viên HTX có đăng ký kinh doanh vận tải hay không? 

- Vấn đề đăng ký thuế của HTX và thành viên HTX? Vấn đề phát hành hóa 

đơn, chứng từ của HTX và thành viên HTX? 

 - Nội dung yêu cầu đối với HTX trong công tác quản lý thành viên, quản lý 

phương tiện và lái xe?” 

Đối với các nội dung này, theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ năm 

2008 và Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, hợp tác xã được cấp Giấy phép KDVT là 

đơn vị hoạt động KDVT, không phải là đơn vị hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải; tại 

điểm a khoản 1 Điều 13, khoản 1 Điều 14 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định: 

“… Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp 

đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có 

quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu 

của thành viên hợp tác xã”. Như vậy, hợp tác xã KDVT phải là đơn vị thực hiện 

KDVT bằng xe ô tô. 
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Do đó, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT thực hiện theo quy định nêu trên; đồng 

thời phối hợp với Liên minh hợp tác xã và cơ quan thuế tại địa phương nghiên cứu 

và có hướng dẫn cụ thể đảm bảo theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã và pháp 

luật về thuế. 

4.4. Đối với nội dung: “Về việc ký hợp đồng điện tử (theo điểm b khoản 4 

Điều 16 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP) khi bên thuê vận tải (hành khách) không 

thể thực hiện ký số khi giao kết hợp đồng”. 

Đối với nội dung này, đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định 

số 10/2020/NĐ-CP, Chương 4 của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng 

dẫn có liên quan. 

4.5. Đối với nội dung: “Đối với các tuyến mới chưa nằm trong danh mục 

mạng lưới tuyến được cơ quan có thẩm quyền công bố (khoản 2 Điều 20 Nghị 

định số 10/2020/NĐ-CP): Trường hợp giờ xe xuất bến của hai Sở Giao thông vận 

tải không thống nhất không đúng với giờ xe xuất bến mà hai bến xe thống nhất thì 

giải quyết như thế nào? Việc cấp phù hiệu vận tải trong trường hợp mã số tuyến 

chưa công bố?” 

Đối với nội dung này, thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ;  

Việc cấp phù hiệu vận tải trong trường hợp mã số tuyến chưa công bố? Bộ 

GTVT ghi nhận để nghiên cứu đưa vào quy định trong quá trình xây dựng Thông 

tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT. 

4.6. Đối với nội dung: “Tại khoản 8 Điều 63 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT 

quy định “Sở Giao thông vận tải xây dựng cơ sở dữ liệu, lập trang thông tin điện tử 

về quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô của địa phương...” Đề nghị giải thích rõ 

hơn về nội dung này, vì hiện nay cơ sở dữ liệu quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô 

là cơ sở dữ liệu dùng chung trên cả nước (trên hệ thống dịch vụ công cấp, đổi phù 

hiệu, biển hiệu, hệ thống giám sát hành trình) rất thuận tiện cho việc tra cứu phương 

tiện, vì vậy các địa phương có cần thiết xây dựng sơ sở dữ liệu riêng không?” 

Đối với nội dung này, Bộ GTVT yêu cầu thống nhất thực hiện: Xây dựng cơ 

sở dữ liệu là việc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổng hợp và cập nhật cơ sở 

dữ liệu quản lý vận tải tại địa phương vào các phần mềm quản lý của Bộ GTVT, 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ được giao tại Điều 12, 

Điều 53 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT. Đối với nội dung lập Trang thông 

tin điện tử của Sở để niêm yết các thông tin liên quan đến quá trình quản lý hoạt 

động vận tải của địa phương trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định tại 

khoản 1 Điều 19 Thông tư số 12/2020/TTF-BGTVT để cung cấp thông tin quản lý 

hoạt động vận tải được kịp thời đảm bảo tính công khai, minh bạch. 

4.7. Đối với nội dung: “Theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 22 Nghị 

định số 10/2020/NĐ-CP “Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm 

đối với trường hợp trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của mỗi phương 

tiện trong 01 tháng cho thấy có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy (không 
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tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05 km/h trở xuống)”. Tuy nhiên, trong Nghị 

định không quy định về thời gian bị thu hồi phù hiệu nên Sở Giao thông vận tải 

không xác định được thời gian thu hồi phù hiệu để thực hiện cấp lại phù hiệu theo 

quy định tại khoản 7 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của 

Chính phủ. Vậy có được hiểu là thu hồi phù hiệu không thời hạn hoặc thu hồi vĩnh 

viễn không?” 

Đối với nội dung này, theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 22 Nghị định 

số 10/2020/NĐ-CP, không có quy định về thời hạn thu hồi phù hiệu đối với xe vi 

phạm. Như vậy, sau khi bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu, đơn vị kinh doanh vận tải 

có nhu cầu tiếp tục sử dụng xe để kinh doanh vận tải thì phải làm thủ tục để được 

cấp phù hiệu theo quy định. 

4.8. Đối với nội dung: “tại khoản 7 Điều 22 có nêu “Phù hiệu được cấp lại 

khi bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng. Sau khi hết thời hạn bị tước quyền sử 

dụng hoặc hết thời hạn bị thu hồi phù hiệu, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương 

tiện tham gia kinh doanh vận tải thì đơn vị kinh doanh vận tải phải làm thủ tục để 

được cấp lại phù hiệu theo quy định”, vậy sau khi Sở GTVT ban hành quyết định xử 

lý vi phạm bằng hình thức thu hồi phù hiệu không có thời hạn (theo quy định tại 

khoản 10 Điều 22), đơn vị vận tải có thể làm thủ tục đề nghị cấp lại phù hiệu cho xe 

vi phạm không? Điều kiện để cấp lại phù hiệu cho xe vi phạm? Trình tự thủ tục đề 

nghị cấp lại phù hiệu cho xe vi phạm như thế nào? (trên thực tế, nếu được cấp lại 

phù hiệu cho xe vi phạm sẽ xảy ra trường hợp: Đơn vị vận tải nộp hồ sơ đề nghị cấp 

lại phù hiệu ngau sau khi Quyết định xử lý vi phạm có hiệu lực do không có thời 

hạn thu hồi; như vậy sẽ không có hiệu quả trong công tác quản lý, xử lý phương 

tiện kinh doanh vận tải)” 

Đối với nội dung này, đề nghị thực hiện theo đúng quy định tại khoản 7 Điều 

22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. 

4.9. Đối với nội dung: “Tại điểm d khoản 1 Điều 22 Thông tư số 

10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 có quy định “Đình chỉ khai thác tuyến 01 

tháng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện dưới 70% số chuyến xe theo 

biểu đồ chạy xe trên tuyến đã phê duyệt”; tại khoản 1 Điều 26 của Thông tư số 

12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 có quy định trách nhiệm của đơn vị vận tải 

phải “Áp dụng các biện pháp để tổ chức, thực hiện đúng, đầy đủ phương án khai 

thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô đã đăng ký”, tuy nhiên Thông tư số 

12/2020/TT-BGTVT không có chế tài quy định để xử lý đối với các đơn vị vi phạm. 

Hiện Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 đã bãi bỏ Thông tư số 

10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015, vì vậy Sở Giao thông vận tải không có căn 

cứ để xử lý vi phạm của đơn vị vận tải.” 

Đối với nội dung này, hiện nay chưa có chế tài xử phạt đối với hành vi vi 

phạm nêu trên, Bộ GTVT ghi nhận, nghiên cứu xem xét bổ sung quy định trong 

trường hợp sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 

bộ và đường sắt (sau đây viết tắt là Nghị định số 100/2019/NĐ-CP). 
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4.10. Đối với nội dung: “Xe đã cấp phù hiệu tuyến cố định có được cấp phù 

hiệu để đi hợp đồng theo chuyến hay không?” 

Đối với nội dung này, Bộ GTVT yêu cầu thực hiện theo đúng  quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP. Trường hợp xe tuyến cố định 

có nhu cầu hoạt động theo hợp đồng, thực hiện cấp phù hiệu theo quy định tại 

Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP, khi cấp phù hiệu xe hợp đồng, đơn vị kinh 

doanh vận tải phải trả lại phù hiệu xe tuyến cố định. Sau khi kết thúc hợp đồng, 

đơn vị kinh doanh vận tải lập hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu tuyến cố định theo quy 

định (đảm bảo tại một thời điểm, mỗi xe chỉ được cấp và sử dụng một loại phù 

hiệu hoặc biển hiệu tương ứng với một loại hình kinh doanh vận tải). 

4.11. Đối với nội dung: “Hiệp hội vận tải ô tô đại phương có được tổ chức 

tập huấn nghiệp vụ cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe hay không?” 

Đối với nội dung này, thực hiện theo đúng quy định tại điểm b khoản 5 Điều 

16 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT. 

4.12. Đối với nội dung: “Tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 10/2020/NĐ-CP 

quy định thời gian làm việc trong ngày và thời gian lái xe liên tục của lái xe; Điều 

12 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định thiết bị giám sát hành trình phải cung cấp 

các thông tin: Hành trình, thời gian lái xe liên tục, thiết bị phải hoạt động liên tục 

trong thời gian xe tham gia giao thông,…Trước đây, Sở GTVT thực hiện kiểm tra 

việc chấp hành tốc độ, thời gian lái xe, hành trình chạy xe, việc duy trì hoạt động 

liên tục của thiết bị giám sát hành trình trong thời gian xe tham gia giao thông,… 

để tiến hành xử lý thu hồi phù hiệu, chấp thuận khai thác tuyến theo quy định tại 

Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015. Tuy nhiên, hiện nay Thông tư 

10/2015/TT-BGTVT đã bãi bỏ. Vì vậy, đề nghị Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn 

hình thức, phương pháp, đơn vị xử lý đối các trường hợp vi phạm như: thời gian 

lái xe, hành trình, thiết bị không duy trì,…khi phát hiện vi phạm qua Hệ thống xử 

lý và khai thác sử dụng dữ liệu TBGSHT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để có 

cơ sở triển khai thực hiện, nhằm tăng cường công tác quản lý, kịp thời chấn chỉnh, 

xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông”. 

Đối với nội dung này, thực hiện xử lý các lỗi vi phạm theo quy định tại Điều 

28 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. 

4.13. Đối với nội dung: “Tại khoản 7 Điều 36 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 

quy định: Trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, người trực tiếp điều hành hoạt động 

vận tải quy định tại khoản 4 Điều 13 của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 

tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải có Giấy phép kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải đáp ứng 

theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 67 Luật giao thông đường bộ năm 2008. 

Một số doanh nghiệp, hợp tác xã đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP, trong khoảng thời gian từ nay đến 

trước ngày 31/12/2021 các đơn vị này đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh vận 
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tải do hết hạn, hư hỏng, ….thì Người điều hành vận tải có phải áp dụng theo quy 

định tại điểm d khoản 1 Điều 67 Luật giao thông đường bộ năm 2008 không”.   

Đối với nội dung này, theo quy định tại khoản 7 Điều 36 Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP đã có quy định... “trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, người trực 

tiếp điều hành hoạt động vận tải quy định tại khoản 4 Điều 13 của Nghị định số 

86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh 

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thuộc các đơn vị kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải đáp ứng 

theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.” 

Như vậy, người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của đơn vị kinh doanh 

vận tải đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải trước ngày 01/04/2020 khi thực 

hiện cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải trong khoảng thời gian từ ngày 

01/4/2020 đến 31/12/2021 chưa phải đáp ứng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 67 

Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Từ ngày 01/01/2022 thì người trực tiếp  

điều hành hoạt động vận tải phải đảm bảo theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

67 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. 

4.14. Đối với nội dung: “Tại điểm c khoản 1 Điều 18 Nghị định 

10/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối 

với đơn vị vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử phải có bản sao hoặc 

bản chính quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ bộ phận quản lý, 

theo dõi các điều kiện an toàn giao thông. 

Tuy nhiên, theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định các loại hình kinh doanh 

vận tải khách gồm: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, 

xe buýt tuyến cố định, xe taxi, hành khách theo hợp đồng, khách du lịch. Đồng thời, 

theo phụ lục I Nghị định 10/2020/NĐ-CP mẫu giấy đề nghị cấp (cấp lại) giấy phép 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và trên Hệ thống công trực tuyến của Bộ không có 

nội dung xác định đơn vị vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử để yêu cầu 

đơn vị bổ sung thành phần hồ sơ về bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện an toàn 

giao thông trong hồ sơ cấp phép; Ví như: Đơn vị đăng ký cấp giấy phép kinh doanh 

vận tải hành khách theo hợp đồng. Tại thời điểm tiếp nhận và cấp phép, Sở không 

xác nhận được đối tượng có vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử. Do đó, 

đề nghị Bộ GTVT hướng dẫn nội dung thực hiện theo điểm c khoản 1 Điều 18 đối 

với vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử”. 

Đối với nội dung này, Sở GTVT thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh vận tải 

với loại hình kinh doanh: Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. 

4.15. Đối với nội dung: “Về quản lý hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô”. 

Đối với nội dung này, Bộ GTVT đang thực hiện theo quy định tại khoản 10 

Điều 23 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. Vì vậy, đối với quản lý hoạt động vận tải 

nội bộ bằng xe ô tô (không kinh doanh vận tải), sẽ triển khai khi có quy định mới. 
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4.16. Đối với nội dung: “Đề nghị Bộ GTVT có ý kiến với Bộ Công an về việc 

chuyển đổi biển số xe kinh doanh vận tải nên giữ nguyên biển số chỉ thay đổi màu 

sắc để giữ ổn định các loại giấy tờ và thủ tục hành chính có liên quan”. 

Đối với nội dung này, tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 

16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng 

ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã quy định: “… xe hoạt 

động kinh doanh vận tải đã được đăng ký cấp biển số nền màu trắng, chữ và số 

màu đen đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen”; tại khoản 2 Điều 26 

Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định lộ trình đổi biểu đối với xe kinh doanh vận 

tải “… thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 

31/12/2021”. 

Như vậy, theo quy định trên, xe ô tô kinh doanh vận tải chỉ đổi mầu biển số xe 

(từ biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen đổi sang biển số nền màu vàng, chữ 

và số màu đen) mà không thay đổi chữ và số trên biển số. 

4.17. Đối với nội dung: “Việc tra cứu thông tin đăng kiểm phương tiện (điểm 

c, khoản 5, Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP) trên hệ thống đăng kiểm Việt 

Nam hiện tại rất khó truy cập, nên khi cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp phù hiệu, biển 

hiệu trong trường hợp không kiểm tra được phải tạm thời yêu cầu đơn vị kinh 

doanh vận tải cung cấp thông tin về giấy chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT 

để thực hiện cấp phù hiệu đảm bảo đúng thời hạn quy định”. 

Đối với nội dung này, thực hiện quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 

và  chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản số 1014/BGTVT-VT ngày 07/02/2020, Cục 

Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản số 1243/ĐKVN-VAR ngày 28/04/2020 gửi 

các Sở Giao thông vận tải cung cấp tên truy cập, mật khẩu tra cứu dữ liệu phương 

tiện trên cổng thông tin điện tử của Cục để làm căn cứ cấp phù hiệu cho xe kinh 

doanh vận tải. Trong thời gian qua do có quá nhiều lượt truy cập vào cơ sở dữ liệu 

của Cục Đăng kiểm Việt Nam dẫn đến có thời điểm hệ thống bị ngắt, gây gián 

đoạn trong việc tra cứu dữ liệu. Vì vậy Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thực hiện 

nâng cấp hạ tầng hệ thống mạng, đến thời điểm hiện tại đã hoạt động bình thường, 

đáp ứng được nhu cầu tra cứu của các Sở Giao thông vận tải. Đường dẫn tra cứu 

tại cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam trong thư mục “ Tra cứu 

phương tiện cho Sở Giao thông vận tải” hoặc đường link tra cứu 

http://app.vr.org.vn/ptpublicweb/ 

4.18. Đối với nội dung: “Đề nghị kéo dài thời hạn đăng kiểm xe ô tô kinh 

doanh vận tải lên 12 tháng”. 

Đối với nội dung này, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam và cơ 

quan liên quan triển khai thực hiện. Hiện nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xây 

dựng và trình Bộ GTVT dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 70/2015/TT-

BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong đó 

đã tăng chu kỳ kiểm định của xe ô tô chở người đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải.  

http://app.vr.org.vn/ptpublicweb/
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Bộ GTVT trân trọng đề nghị các Bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm 

hướng dẫn; yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các 

cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 
- Các Vụ: Vận tải, Pháp chế, Khoa học công nghệ, 

An toàn giao thông; 

- Thanh tra Bộ; 

- Văn phòng Bộ; 
- Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia; 
- Báo Giao thông; 
- Lưu VT, V.Tải (Phong 5b). 
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