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BӜ GIAO THÔNG VҰN TҦI
BӜ GIAO THÔNG VҰN TҦI

CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHƬA VIӊT NAM
Ĉӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc

Sӕ: 10/2015/TT-BGTVT

Hà N͡i, ngày 15 tháng 4 năm 2015

THÔNG TѬ
Quy ÿӏnh trách nhiӋm và xӱ lý vi phҥm trong
hoҥt ÿӝng vұn tҧi bҵng xe ô tô
Căn cͱ Lu̵t Giao thông ÿ˱ͥng b͡ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cͱ Lu̵t Cán b͡, công chͱc ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cͱ Lu̵t Viên chͱc ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cͱ B͡ lu̵t Lao ÿ͡ng ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cͱ Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 86/2014/NĈ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 cͯa Chính phͯ
v͉ kinh doanh và ÿi͉u ki͏n kinh doanh v̵n t̫i b̹ng xe ô tô;
Căn cͱ Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 107/2012/NĈ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 cͯa Chính phͯ
quy ÿ͓nh chͱc năng, nhi͏m vͭ, quy͉n h̩n và c˯ c̭u t͝ chͱc cͯa B͡ Giao thông
v̵n t̫i;
Theo ÿ͉ ngh͓ cͯa Vͭ tr˱ͧng Vͭ V̵n t̫i và T͝ng cͭc tr˱ͧng T͝ng cͭc Ĉ˱ͥng
b͡ Vi͏t Nam,
B͡ tr˱ͧng B͡ Giao thông v̵n t̫i ban hành Thông t˱ quy ÿ͓nh trách nhi͏m và
x͵ lý vi ph̩m trong ho̩t ÿ͡ng v̵n t̫i b̹ng xe ô tô.
Chѭѫng I
QUY ĈӎNH CHUNG
ĈiӅu 1. Phҥm vi ÿiӅu chӍnh
Thông tѭ này quy ÿӏnh trách nhiӋm và xӱ lý vi phҥm trong hoҥt ÿӝng vұn tҧi
bҵng xe ô tô.
ĈiӅu 2. Ĉӕi tѭӧng áp dөng
Thông tѭ này áp dөng ÿӕi vӟi cѫ quan, tә chӭc và cá nhân có liên quan ÿӃn
hoҥt ÿӝng vұn tҧi bҵng xe ô tô và dӏch vө hӛ trӧ vұn tҧi ÿѭӡng bӝ, bao gӗm:
1. Tәng cөc Ĉѭӡng bӝ ViӋt Nam.
2. Sӣ Giao thông vұn tҧi các tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc Trung ѭѫng.
3. Ĉѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi bҵng xe ô tô.
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4. Ĉѫn vӏ kinh doanh bӃn xe khách, bӃn xe hàng, trҥm dӯng nghӍ.
5. Ngѭӡi xӃp hàng hóa, chӫ hàng.
6. Ĉѫn vӏ cung cҩp dӏch vө giám sát hành trình, ÿѫn vӏ cung cҩp thiӃt bӏ giám
sát hành trình.
7. Các tә chӭc, cá nhân có liên quan khác.
ĈiӅu 3. Giҧi thích tӯ ngӳ
Trong Thông tѭ này, các tӯ ngӳ dѭӟi ÿây ÿѭӧc hiӇu nhѭ sau:
1. Ĉѫn vӏ cung cҩp dӏch vө giám sát hành trình là ÿѫn vӏ tә chӭc thӵc hiӋn viӋc
cung cҩp dӏch vө quҧn lý, khai thác, tәng hӧp, phân tích và lѭu trӳ dӳ liӋu tӯ thiӃt
bӏ giám sát hành trình cӫa xe ô tô theo hӧp ÿӗng vӟi ÿѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi.
2. Ĉѫn vӏ cung cҩp thiӃt bӏ giám sát hành trình là cѫ sӣ sҧn xuҩt, lҳp ráp hoһc
nhұp khҭu thiӃt bӏ giám sát hành trình theo quy ÿӏnh.
3. Ngѭӡi xӃp hàng hóa là tә chӭc hoһc cá nhân thӵc hiӋn viӋc xӃp hàng hóa
trên xe ô tô tҥi các ÿҫu mӕi hàng hóa, kho hàng, bӃn cҧng, nhà ga, các khu công
nghiӋp, các mӓ vұt liӋu, mӓ khoáng sҧn.
4. Chӫ hàng là tә chӭc, cá nhân có hàng hóa ÿѭӧc ÿѫn vӏ vұn tҧi thӵc hiӋn vұn
chuyӇn bҵng xe ô tô.
Chѭѫng II
TRÁCH NHIӊM CӪA TӘ CHӬC, CÁ NHÂN
Mөc 1
TRÁCH NHIӊM CӪA TӘ CHӬC
ĈiӅu 4. Tәng cөc Ĉѭӡng bӝ ViӋt Nam
1. Lұp, trình cҩp có thҭm quyӅn ban hành và tә chӭc triӇn khai kӃ hoҥch xây
dӵng các văn bҧn quy phҥm pháp luұt, tiêu chuҭn, quy chuҭn kӻ thuұt có liên quan
ÿӃn tә chӭc, quҧn lý hoҥt ÿӝng kinh doanh vұn tҧi bҵng xe ô tô và dӏch vө hӛ trӧ
vұn tҧi ÿѭӡng bӝ.
2. Tә chӭc triӇn khai, phә biӃn, tұp huҩn và hѭӟng dүn ÿҫy ÿӫ, kӏp thӡi tӟi các
Sӣ Giao thông vұn tҧi viӋc thӵc hiӋn các văn bҧn quy phҥm pháp luұt, tiêu chuҭn,
quy chuҭn kӻ thuұt có liên quan ÿӃn viӋc tә chӭc, quҧn lý hoҥt ÿӝng kinh doanh
vұn tҧi bҵng xe ô tô và dӏch vө hӛ trӧ vұn tҧi ÿѭӡng bӝ.
3. Lұp, trình Bӝ Giao thông vұn tҧi phê duyӋt quy hoҥch mҥng lѭӟi tuyӃn vұn
tҧi hành khách cӕ ÿӏnh liên tӍnh; quҧn lý, theo dõi, kiӇm tra và phӕi hӧp vӟi các Sӣ
Giao thông vұn tҧi thӵc hiӋn quy hoҥch mҥng lѭӟi tuyӃn vұn tҧi hành khách cӕ
ÿӏnh liên tӍnh; phӕi hӧp vӟi Sӣ Giao thông vұn tҧi xác ÿӏnh vӏ trí và tә chӭc hoҥt
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ÿӝng các ÿiӇm ÿón, trҧ khách tuyӃn cӕ ÿӏnh liên tӍnh trên các tuyӃn quӕc lӝ ÿang
quҧn lý.
4. Ӭng dөng công nghӋ thông tin trong quҧn lý hoҥt ÿӝng vұn tҧi và dӏch vө hӛ
trӧ vұn tҧi ÿѭӡng bӝ, tә chӭc triӇn khai áp dөng thӕng nhҩt trong toàn quӕc.
5. Ĉҫu tѭ, khai thác, quҧn lý và sӱ dөng dӳ liӋu tӯ thiӃt bӏ giám sát hành trình
ÿӇ phөc vө quҧn lý nhà nѭӟc trong hoҥt ÿӝng vұn tҧi ÿѭӡng bӝ theo quy ÿӏnh cӫa
Bӝ trѭӣng Bӝ Giao thông vұn tҧi.
6. Ĉҧm bҧo tính liên tөc, chính xác các thông tin, dӳ liӋu tӯ thiӃt bӏ giám sát
hành trình trên hӋ thӕng thông tin khi cung cҩp cho các cѫ quan, ÿѫn vӏ khai thác
và cѫ quan quҧn lý nhà nѭӟc có thҭm quyӅn khi có yêu cҫu; chӏu trách nhiӋm vӅ
tính chính xác, trung thӵc cӫa thông tin, dӳ liӋu cung cҩp.
7. Quҧn lý theo thҭm quyӅn hoҥt ÿӝng vұn tҧi bҵng xe ô tô và dӏch vө hӛ trӧ
vұn tҧi ÿѭӡng bӝ trong phҥm vi cҧ nѭӟc.
8. Chӫ trì, phӕi hӧp vӟi HiӋp hӝi Vұn tҧi ô tô ViӋt Nam biên soҥn, phát hành
tài liӋu, chѭѫng trình khung tұp huҩn nghiӋp vө cho lái xe, nhân viên phөc vө trên
xe và ngѭӡi ÿiӅu hành vұn tҧi tҥi các ÿѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi; hѭӟng dүn, kiӇm
tra, giám sát viӋc tұp huҩn.
9. Thanh tra, kiӇm tra và xӱ lý theo thҭm quyӅn các hành vi vi phҥm quy ÿӏnh
vӅ kinh doanh vұn tҧi bҵng xe ô tô và dӏch vө hӛ trӧ vұn tҧi ÿѭӡng bӝ theo quy
ÿӏnh cӫa pháp luұt.
ĈiӅu 5. Sӣ Giao thông vұn tҧi
1. Quҧn lý hoҥt ÿӝng vұn tҧi bҵng xe ô tô và dӏch vө hӛ trӧ vұn tҧi ÿѭӡng bӝ
trên ÿӏa bàn ÿӏa phѭѫng và theo thҭm quyӅn.
2. Tә chӭc triӇn khai, phә biӃn, tұp huҩn và hѭӟng dүn ÿҫy ÿӫ, kӏp thӡi viӋc
thӵc hiӋn các văn bҧn quy phҥm pháp luұt, tiêu chuҭn, quy chuҭn kӻ thuұt có liên
quan ÿӃn tә chӭc, quҧn lý hoҥt ÿӝng kinh doanh vұn tҧi bҵng xe ô tô và dӏch vө hӛ
trӧ vұn tҧi ÿѭӡng bӝ trên ÿӏa bàn.
3. Thӵc hiӋn viӋc niêm yӃt các thông tin trên Trang thông tin ÿiӋn tӱ cӫa Sӣ
Giao thông vұn tҧi theo quy ÿӏnh cӫa Bӝ trѭӣng Bӝ Giao thông vұn tҧi.
4. Trình Ӫy ban nhân dân tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc Trung ѭѫng phê duyӋt
quy hoҥch mҥng lѭӟi vұn tҧi hành khách bҵng xe buýt, mҥng lѭӟi tuyӃn vұn tҧi
hành khách cӕ ÿӏnh nӝi tӍnh, quy hoҥch phát triӇn vұn tҧi hành khách bҵng xe taxi;
vӏ trí các ÿiӇm ÿón, trҧ khách trên mҥng lѭӟi ÿѭӡng bӝ thuӝc ÿӏa bàn ÿӏa phѭѫng;
các chính sách khuyӃn khích, ѭu ÿãi ÿӕi vӟi hành khách, ÿѫn vӏ hoҥt ÿӝng vұn tҧi
hành khách bҵng xe buýt trên ÿӏa bàn; ÿӏnh mӭc kinh tӃ - kӻ thuұt và ÿѫn giá cho
hoҥt ÿӝng vұn tҧi hành khách bҵng xe buýt.
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5. TriӇn khai thӵc hiӋn quy hoҥch mҥng lѭӟi tuyӃn vұn tҧi hành khách cӕ ÿӏnh
liên tӍnh do Bӝ Giao thông vұn tҧi công bӕ; công bӕ ÿѭa vào khai thác ÿiӇm ÿón,
trҧ khách tuyӃn cӕ ÿӏnh trên ÿӏa bàn sau khi ÿѭӧc Ӫy ban nhân dân tӍnh, thành phӕ
trӵc thuӝc Trung ѭѫng phê duyӋt.
6. Quy ÿӏnh vӅ viӋc cho phép sӱ dөng xe trung chuyӇn hành khách và phҥm vi,
thӡi gian hoҥt ÿӝng cӫa xe trung chuyӇn hành khách trên ÿӏa bàn ÿӏa phѭѫng; quҧn
lý hoҥt ÿӝng cӫa xe vұn tҧi ngѭӡi nӝi bӝ theo quy ÿӏnh.
7. Chӫ trì, phӕi hӧp vӟi HiӋp hӝi Vұn tҧi ô tô tҥi ÿӏa phѭѫng (nӃu có) tә chӭc
tұp huҩn nghiӋp vө cho ngѭӡi ÿiӅu hành vұn tҧi thuӝc các ÿѫn vӏ vұn tҧi trên ÿӏa
bàn ÿӏa phѭѫng theo quy ÿӏnh. ChӍ ÿҥo, giám sát công tác tұp huҩn nghiӋp vө và
các quy ÿӏnh cӫa pháp luұt cho ÿӝi ngǊ lái xe kinh doanh vұn tҧi, nhân viên phөc
vө trên xe theo quy ÿӏnh.
8. KiӇm tra, cұp nhұt, ÿҧm bҧo tính chính xác cӫa các dӳ liӋu tӯ thiӃt bӏ giám
sát hành trình do các ÿѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi (hoһc ÿѫn vӏ cung cҩp dӏch vө giám
sát hành trình) truyӅn vӅ Tәng cөc Ĉѭӡng bӝ ViӋt Nam; có trách nhiӋm quҧn lý
theo dõi, khai thác và sӱ dөng dӳ liӋu tӯ thiӃt bӏ giám sát hành trình cӫa các tә
chӭc, cá nhân có liên quan theo quy ÿӏnh.
9. Thanh tra, kiӇm tra, xӱ lý hoһc ÿӅ nghӏ cҩp có thҭm quyӅn xӱ lý các hành vi
vi phҥm vӅ kinh doanh vұn tҧi bҵng xe ô tô và dӏch vө hӛ trӧ vұn tҧi ÿѭӡng bӝ ÿӕi
vӟi ÿѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi trên ÿӏa bàn. Yêu cҫu ÿѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi
thuӝc ÿӏa phѭѫng quҧn lý tiӃn hành xӱ lý các hành vi vi phҥm cӫa lái xe.
10. Thӵc hiӋn theo dõi, ÿôn ÿӕc báo cáo các nӝi dung liên quan vӅ kinh doanh
vұn tҧi bҵng xe ô tô và dӏch vө hӛ trӧ vұn tҧi ÿѭӡng bӝ theo quy ÿӏnh.
ĈiӅu 6. Ĉѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi hành khách theo tuyӃn cӕ ÿӏnh, xe buýt
1. Xây dӵng hoһc áp dөng Tiêu chuҭn chҩt lѭӧng dӏch vө vұn tҧi hành khách;
ÿăng ký chҩt lѭӧng dӏch vө vұn tҧi hành khách, ÿăng ký chҩt lѭӧng dӏch vө vұn tҧi
hành khách trên tuyӃn vӟi cѫ quan quҧn lý có thҭm quyӅn; niêm yӃt các thông tin
có liên quan vӅ hoҥt ÿӝng kinh doanh vұn tҧi theo quy ÿӏnh.
2. Duy trì ÿӫ sӕ lѭӧng phѭѫng tiӋn, lái xe, nhân viên phөc vө trên xe theo ÿúng
phѭѫng án kinh doanh ÿã ÿăng ký cӫa ÿѫn vӏ.
3. Thӵc hiӋn ÿúng biӇu ÿӗ chҥy xe theo phѭѫng án khai thác tuyӃn ÿã ÿѭӧc cѫ
quan quҧn lý tuyӃn chҩp thuұn.
4. Thӵc hiӋn tӕi thiӇu 70% tәng sӕ chuyӃn xe trên các tuyӃn vұn tҧi hành
khách cӕ ÿӏnh cӫa ÿѫn vӏ theo biӇu ÿӗ chҥy xe ÿã ÿѭӧc phê duyӋt.
5. Thӵc hiӋn ÿúng quy ÿӏnh vӅ viӋc ghi chép, quҧn lý và sӱ dөng, lѭu trӳ LӋnh
vұn chuyӇn.
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6. Thӵc hiӋn ÿúng quy ÿӏnh vӅ viӋc quҧn lý và sӱ dөng phù hiӋu chҥy xe, ÿҧm
bҧo các phѭѫng tiӋn cӫa ÿѫn vӏ khi ÿѭa vào khai thác phҧi ÿѭӧc cҩp phù hiӋu và
biӇn hiӋu theo quy ÿӏnh.
7. Thӵc hiӋn ÿúng các quy ÿӏnh vӅ viӋc ÿón, trҧ khách và các quy ÿӏnh vӅ xӃp
hành lý, hàng hóa lên xe, chӣ ÿúng tҧi trӑng quy ÿӏnh; ÿҧm bҧo an ninh, trұt tӵ, an
toàn trong hoҥt ÿӝng vұn tҧi theo quy ÿӏnh.
8. Tә chӭc quҧn lý các ÿiӅu kiӋn vӅ an toàn kӻ thuұt và bҧo vӋ môi trѭӡng ÿӕi
vӟi phѭѫng tiӋn vұn tҧi bҧo ÿҧm ÿҫy ÿӫ các nӝi dung sau:
a) Xây dӵng và thӵc hiӋn kӃ hoҥch bҧo dѭӥng ÿӇ ÿҧm bҧo các phѭѫng tiӋn
phҧi ÿѭӧc bҧo dѭӥng theo quy ÿӏnh;
b) Lұp Hӗ sѫ lý lӏch phѭѫng tiӋn hoһc phҫn mӅm quҧn lý phѭѫng tiӋn cӫa
ÿѫn vӏ ÿӇ theo dõi quá trình hoҥt ÿӝng và bҧo dѭӥng, sӱa chӳa phѭѫng tiӋn theo
quy ÿӏnh;
c) Xây dӵng và áp dөng quy trình quҧn lý an toàn giao thông theo quy ÿӏnh.
9. Tә chӭc quҧn lý lái xe, nhân viên phөc vө trên xe bҧo ÿҧm ÿҫy ÿӫ các nӝi
dung sau:
a) Thӵc hiӋn ký kӃt hӧp ÿӗng lao ÿӝng bҵng văn bҧn vӟi lái xe, nhân viên
phөc vө trên xe và ÿóng bҧo hiӇm xã hӝi, bҧo hiӇm y tӃ cho lái xe, nhân viên phөc
vө trên xe;
b) Lұp và cұp nhұt ÿҫy ÿӫ các thông tin vӅ quá trình làm viӋc cӫa lái xe vào Lý
lӏch hành nghӅ lái xe hoһc phҫn mӅm quҧn lý lái xe cӫa ÿѫn vӏ theo mүu quy ÿӏnh;
c) Tә chӭc tұp huҩn, hѭӟng dүn nghiӋp vө vұn tҧi, an toàn giao thông và tuyên
truyӅn nâng cao trách nhiӋm, ÿҥo ÿӭc nghӅ nghiӋp cӫa lái xe, nhân viên phөc vө
trên xe;
d) Bӕ trí ÿӫ sӕ lѭӧng lái xe và nhân viên phөc vө trên xe phù hӧp vӟi phѭѫng
án khai thác tuyӃn ÿѭӧc chҩp thuұn; ÿҧm bҧo thӡi gian làm viӋc cӫa lái xe theo
quy ÿӏnh cӫa Luұt Giao thông ÿѭӡng bӝ;
ÿ) Thӵc hiӋn tә chӭc khám sӭc khӓe khi tuyӇn dөng, khám sӭc khӓe ÿӏnh kǤ
cho lái xe và chӍ sӱ dөng lái xe có ÿӫ sӭc khӓe theo quy ÿӏnh cӫa Bӝ Y tӃ; không
tuyӇn dөng, sӱ dөng lái xe có sӱ dөng chҩt ma túy.
10. Tә chӭc và duy trì hoҥt ÿӝng cӫa bӝ phұn quҧn lý, theo dõi các ÿiӅu kiӋn
vӅ an toàn giao thông ÿӇ thӵc hiӋn ÿҫy ÿӫ các nhiӋm vө theo quy ÿӏnh.
11. Thӵc hiӋn ÿúng các quy ÿӏnh vӅ lҳp ÿһt, quҧn lý, khai thác thông tin tӯ
thiӃt bӏ giám sát hành trình cӫa xe bҧo ÿҧm các nӝi dung sau:
a) Lҳp ÿһt, duy trì tình trҥng kӻ thuұt tӕt, ÿҧm bҧo truyӅn dүn ÿҫy ÿӫ, chính
xác, liên tөc các thông tin bҳt buӝc theo quy ÿӏnh tӯ thiӃt bӏ giám sát hành trình
cӫa xe trong suӕt quá trình phѭѫng tiӋn tham gia giao thông;
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b) Cung cҩp kӏp thӡi, chính xác các thông tin tӯ thiӃt bӏ giám sát hành trình
theo quy ÿӏnh;
c) Lѭu trӳ có hӋ thӕng các thông tin bҳt buӝc tӯ thiӃt bӏ giám sát hành trình
cӫa xe trong thӡi hҥn tӕi thiӇu 01 năm;
d) Không ÿѭӧc sӱ dөng các biӋn pháp kӻ thuұt, trang thiӃt bӏ ngoҥi vi ÿӇ can
thiӋp vào quá trình hoҥt ÿӝng cӫa thiӃt bӏ giám sát hành trình.
12. Thӵc hiӋn ÿúng quy ÿӏnh vӅ giao vé, chӭng tӯ thu cѭӟc, hóa ÿѫn, phí vұn
tҧi cho hành khách.
13. Theo dõi, phát hiӋn và xӱ lý kӏp thӡi các hành vi vi phҥm cӫa lái xe, nhân
viên phөc vө trên xe; hàng tháng báo cáo Sӣ Giao thông vұn tҧi nѫi cҩp Giҩy phép
kinh doanh vұn tҧi vӅ viӋc xӱ lý nhӳng vi phҥm cӫa lái xe, nhân viên phөc vө trên xe.
14. Bӕ trí ngѭӡi ÿiӅu hành vұn tҧi ÿáp ӭng ÿӫ các ÿiӅu kiӋn; tұp huҩn cho
ngѭӡi ÿiӅu hành vұn tҧi theo quy ÿӏnh.
15. Thӵc hiӋn chӃ ÿӝ báo cáo, thӕng kê và lѭu trӳ theo quy ÿӏnh.
ĈiӅu 7. Ĉѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi hành khách bҵng xe taxi
1. Thӵc hiӋn quy ÿӏnh tҥi các khoҧn 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ĈiӅu 6
cӫa Thông tѭ này.
2. Thӵc hiӋn ÿúng quy ÿӏnh vӅ lҳp ÿһt và duy trì trҥng thái hoҥt ÿӝng cӫa ÿӗng
hӗ tính cѭӟc, thiӃt bӏ in hóa ÿѫn.
3. Thӵc hiӋn quy ÿӏnh vӅ ÿăng ký biӇu trѭng (logo) trên các phѭѫng tiӋn kinh
doanh vұn tҧi hành khách bҵng xe taxi cӫa ÿѫn vӏ.
ĈiӅu 8. Ĉѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi hành khách theo hӧp ÿӗng, vұn tҧi
khách du lӏch
1. Thӵc hiӋn quy ÿӏnh tҥi các khoҧn 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ĈiӅu 6
cӫa Thông tѭ này.
2. Không bán vé, xác nhұn ÿһt chӛ cho hành khách ÿi xe dѭӟi mӑi hình thӭc.
3. Ĉӕi vӟi mӛi chuyӃn xe ÿѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi chӍ ÿѭӧc ký kӃt 01 hӧp
ÿӗng vұn chuyӇn vӟi nӝi dung hӧp ÿӗng theo quy ÿӏnh.
4. Khi sӱ dөng xe ô tô có trӑng tҧi thiӃt kӃ tӯ 10 hành khách trӣ lên ÿӇ thӵc
hiӋn hӧp ÿӗng vұn chuyӇn thì trѭӟc khi thӵc hiӋn hӧp ÿӗng vұn tҧi khách, ÿѫn vӏ
kinh doanh vұn tҧi phҧi thông báo tӟi Sӣ Giao thông vұn tҧi nѫi cҩp Giҩy phép
kinh doanh vұn tҧi các thông tin vӅ hӧp ÿӗng theo quy ÿӏnh.
ĈiӅu 9. Ĉѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi hàng hóa
1. Thӵc hiӋn quy ÿӏnh tҥi các khoҧn 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 ĈiӅu 6
cӫa Thông tѭ này.
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2. Ngoài viӋc thӵc hiӋn quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 ĈiӅu này, ÿѫn vӏ kinh doanh vұn
tҧi hàng hóa bҵng công - ten - nѫ còn phҧi thӵc hiӋn quy ÿӏnh tҥi khoҧn 10 ĈiӅu 6
cӫa Thông tѭ này.
3. Bӕ trí phѭѫng tiӋn phù hӧp vӟi loҥi hàng hóa cҫn vұn chuyӇn và khә giӟi
hҥn cӫa cҫu, hҫm, ÿѭӡng bӝ trên toàn tuyӃn ÿѭӡng vұn chuyӇn theo quy ÿӏnh.
4. Thӵc hiӋn trách nhiӋm cӫa ngѭӡi vұn tҧi vӅ xӃp hàng hóa lên xe ô tô theo
quy ÿӏnh. Phә biӃn cho lái xe viӋc chҩp hành quy ÿӏnh cӫa pháp luұt vӅ tҧi trӑng và
khә giӟi hҥn cho phép cӫa phѭѫng tiӋn trong suӕt quá trình tham gia giao thông.
5. Chӏu trách nhiӋm ÿӕi vӟi tҩt cҧ các vi phҥm vӅ tҧi trӑng, khә giӟi hҥn và các
quy tҳc xӃp hàng hóa trên xe ô tô.
6. Cҩp Giҩy vұn tҧi cho lái xe trѭӟc khi thӵc hiӋn hӧp ÿӗng vұn tҧi.
7. Thӵc hiӋn chӃ ÿӝ báo cáo, thӕng kê và lѭu trӳ theo quy ÿӏnh.
ĈiӅu 10. Ĉѫn vӏ kinh doanh bӃn xe khách, bӃn xe hàng, trҥm dӯng nghӍ
1. Ĉѫn vӏ kinh doanh bӃn xe khách
a) Bҧo ÿҧm an ninh, trұt tӵ, an toàn giao thông, phòng, chӕng cháy nә và vӋ
sinh môi trѭӡng;
b) Niêm yӃt các thông tin bҳt buӝc theo quy ÿӏnh;
c) Thӵc hiӋn viӋc ký kӃt hӧp ÿӗng vӟi các ÿѫn vӏ vұn tҧi theo quy ÿӏnh trѭӟc
khi tә chӭc hoҥt ÿӝng kinh doanh vұn tҧi tҥi bӃn xe;
d) Thӵc hiӋn kiӇm tra ÿiӅu kiӋn an toàn giao thông và giҧi quyӃt cho xe ra, vào
bӃn theo quy ÿӏnh;
ÿ) Không xӃp quá sӕ ngѭӡi, hành lý và hàng vѭӧt quá trӑng tҧi cho phép lên
phѭѫng tiӋn;
e) Thӵc hiӋn ÿúng các quy ÿӏnh vӅ quy chuҭn kӻ thuұt vӅ bӃn xe khách, bӃn xe
hàng, trҥm dӯng nghӍ theo quy ÿӏnh;
g) Xác nhұn ÿҫy ÿӫ các thông tin trong LӋnh vұn chuyӇn theo quy ÿӏnh;
h) Có trách nhiӋm yêu cҫu lái xe xác nhұn và tәng hӧp báo cáo Sӣ Giao thông
vұn tҧi nѫi phѭѫng tiӋn ÿăng ký kinh doanh vұn tҧi trong trѭӡng hӧp thiӃt bӏ giám
sát hành trình cӫa xe không có thông tin trên hӋ thӕng quҧn lý dӳ liӋu vӅ thiӃt bӏ
giám sát hành trình cӫa Tәng cөc Ĉѭӡng bӝ ViӋt Nam theo quy ÿӏnh;
i) Ĉӏnh kǤ trѭӟc ngày 20 hàng tháng, tәng hӧp nhӳng trѭӡng hӧp không cho
xe vұn chuyӇn và tình hình an toàn giao thông tҥi bӃn xe, báo cáo Sӣ Giao thông
vұn tҧi theo quy ÿӏnh;
k) Báo cáo Sӣ Giao thông vұn tҧi danh sách, chӭc vө, quyӅn hҥn, trách nhiӋm
và chӳ ký cӫa nhӳng ngѭӡi ÿѭӧc giao nhiӋm vө kiӇm tra, xác nhұn vào lӋnh vұn
chuyӇn theo quy ÿӏnh;
l) Thӵc hiӋn chӃ ÿӝ báo cáo, thӕng kê và lѭu trӳ theo quy ÿӏnh.
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2. Ĉѫn vӏ kinh doanh bӃn xe hàng thӵc hiӋn ÿúng quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm a, b, c, d,
ÿ, e, h, i và l khoҧn 1 ĈiӅu này.
3. Ĉѫn vӏ kinh doanh trҥm dӯng nghӍ
a) Cung cҩp các dӏch vө miӉn phí theo quy ÿӏnh;
b) Thӵc hiӋn ÿúng quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm a, b, e, khoҧn 1 ĈiӅu này.
ĈiӅu 11. Ngѭӡi xӃp hàng hóa lên xe ô tô, chӫ hàng
1. Tә chӭc thӵc hiӋn ÿúng các quy ÿӏnh vӅ xӃp hàng hóa lên xe ô tô theo quy ÿӏnh.
2. Thӵc hiӋn ÿúng cam kӃt vӅ xӃp hàng hóa ÿã ký vӟi cѫ quan quҧn lý nhà
nѭӟc theo quy ÿӏnh.
3. Chӫ hàng, ngѭӡi xӃp hàng hóa lên xe ô tô phҧi thӵc hiӋn viӋc xác nhұn viӋc
xӃp hàng vào Giҩy vұn tҧi theo quy ÿӏnh.
ĈiӅu 12. Ĉѫn vӏ cung cҩp thiӃt bӏ giám sát hành trình cӫa xe, ÿѫn vӏ cung
cҩp dӏch vө
1. Ĉѫn vӏ cung cҩp thiӃt bӏ giám sát hành trình cӫa xe phҧi ÿҧm bҧo ÿiӅu kiӋn
cѫ sӣ vұt chҩt, trang thiӃt bӏ và nhân lӵc ÿӇ duy trì chҩt lѭӧng sҧn phҭm dӏch vө
cung cҩp, lҳp ÿһt thiӃt bӏ giám sát hành trình cho khách hàng theo ÿúng quy ÿӏnh
cӫa pháp luұt.
2. Ĉѫn vӏ cung cҩp dӏch vө giám sát hành trình có trách nhiӋm:
a) Ĉҫu tѭ, bҧo trì trang thiӃt bӏ, phҫn mӅm cung cҩp và truyӅn dӳ liӋu theo quy
ÿӏnh, ÿúng hӧp ÿӗng ÿã ký vӟi ÿѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi;
b) Cung cҩp kӏp thӡi, chính xác các thông tin, dӳ liӋu tӯ thiӃt bӏ giám sát hành
trình truyӅn vӅ cѫ quan quҧn lý nhà nѭӟc có thҭm quyӅn; không ÿѭӧc sӱa chӳa
hoһc làm sai lӋch các thông tin, dӳ liӋu; ÿҧm bҧo an toàn và bҧo mұt dӳ liӋu cӫa
các ÿѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi do mình cung cҩp dӏch vө;
c) Có phѭѫng án thay thӃ khi thiӃt bӏ giám sát hành trình cӫa xe bӏ hӓng hoһc
ÿang sӱa chӳa nhҵm ÿҧm bҧo dӳ liӋu cӫa phѭѫng tiӋn không bӏ gián ÿoҥn trong suӕt
quá trình hoҥt ÿӝng vұn tҧi. Xây dӵng phҫn mӅm khai thác dӳ liӋu tӯ thiӃt bӏ giám sát
hành trình theo quy ÿӏnh tҥi Quy chuҭn kӻ thuұt quӕc gia QCVN 31:2014/BGTVT Quy chuҭn kӻ thuұt quӕc gia vӅ thiӃt bӏ giám sát hành trình cӫa xe ô tô ÿӇ ÿѫn vӏ
kinh doanh vұn tҧi khai thác, quҧn lý phѭѫng tiӋn;
d) KiӇm tra tính әn ÿӏnh cӫa dӳ liӋu truyӅn vӅ tӯ thiӃt bӏ giám sát hành trình
cӫa xe do ÿѫn vӏ cung cҩp dӏch vө.
Mөc 2
TRÁCH NHIӊM CӪA CÁ NHÂN
ĈiӅu 13. Tәng cөc trѭӣng Tәng cөc Ĉѭӡng bӝ ViӋt Nam
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1. Chӏu trách nhiӋm trѭӟc Bӝ trѭӣng Bӝ Giao thông vұn tҧi và trѭӟc pháp luұt
vӅ công tác quҧn lý hoҥt ÿӝng kinh doanh vұn tҧi bҵng xe ô tô và dӏch vө hӛ trӧ
vұn tҧi ÿѭӡng bӝ trong phҥm vi cҧ nѭӟc.
2. Tә chӭc thanh tra, kiӇm tra và có biӋn pháp ngăn chһn, xӱ lý kӏp thӡi các
hành vi vi phҥm cӫa cѫ quan, tә chӭc và cá nhân trong quҧn lý hoҥt ÿӝng kinh doanh
vұn tҧi bҵng xe ô tô và dӏch vө hӛ trӧ vұn tҧi ÿѭӡng bӝ trong phҥm vi cҧ nѭӟc.
3. Tә chӭc kiӇm ÿiӇm trách nhiӋm và xӱ lý vi phҥm theo quy ÿӏnh ÿӕi vӟi các
ÿѫn vӏ, cá nhân thuӝc Tәng cөc Ĉѭӡng bӝ ViӋt Nam khi không thӵc hiӋn, thӵc
hiӋn không ÿúng, không ÿҫy ÿӫ, không kӏp thӡi trách nhiӋm ÿѭӧc giao trong quҧn
lý hoҥt ÿӝng kinh doanh vұn tҧi bҵng xe ô tô và dӏch vө hӛ trӧ vұn tҧi ÿѭӡng bӝ.
ĈiӅu 14. Giám ÿӕc Sӣ Giao thông vұn tҧi
1. Chӏu trách nhiӋm trѭӟc Chӫ tӏch Ӫy ban nhân dân tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc
Trung ѭѫng, Bӝ trѭӣng Bӝ Giao thông vұn tҧi và trѭӟc pháp luұt vӅ công tác quҧn
lý hoҥt ÿӝng kinh doanh vұn tҧi bҵng xe ô tô và dӏch vө hӛ trӧ vұn tҧi ÿѭӡng bӝ tҥi
ÿӏa phѭѫng theo quy ÿӏnh.
2. ChӍ ÿҥo Thanh tra Sӣ Giao thông vұn tҧi chӫ trì, phӕi hӧp vӟi các cѫ quan,
ÿѫn vӏ liên quan tә chӭc thanh tra, kiӇm tra và có biӋn pháp ngăn chһn, xӱ lý kӏp
thӡi các hành vi vi phҥm cӫa cѫ quan, tә chӭc và cá nhân trong quҧn lý hoҥt ÿӝng
kinh doanh vұn tҧi bҵng xe ô tô và dӏch vө hӛ trӧ vұn tҧi ÿѭӡng bӝ theo thҭm quyӅn.
3. Tә chӭc kiӇm ÿiӇm trách nhiӋm và xӱ lý vi phҥm theo quy ÿӏnh ÿӕi vӟi các
ÿѫn vӏ, cá nhân thuӝc Sӣ Giao thông vұn tҧi khi không thӵc hiӋn, thӵc hiӋn không
ÿҫy ÿӫ và kӏp thӡi trách nhiӋm ÿѭӧc giao trong quҧn lý hoҥt ÿӝng kinh doanh vұn
tҧi bҵng xe ô tô và dӏch vө hӛ trӧ vұn tҧi ÿѭӡng bӝ.
ĈiӅu 15. Ngѭӡi ÿѭӧc giao nhiӋm vө quҧn lý hoҥt ÿӝng vұn tҧi ÿѭӡng bӝ
1. Chӏu trách nhiӋm trѭӟc thӫ trѭӣng trӵc tiӃp, thӫ trѭӣng cѫ quan và trѭӟc
pháp luұt vӅ viӋc thӵc hiӋn nhiӋm vө ÿѭӧc giao.
2. Thӵc hiӋn ÿúng chӭc trách, thҭm quyӅn, nhiӋm vө ÿѭӧc giao; ÿúng quy
trình, thӫ tөc hành chính liên quan ÿӃn công tác quҧn lý hoҥt ÿӝng kinh doanh vұn
tҧi bҵng xe ô tô và dӏch vө hӛ trӧ vұn tҧi ÿѭӡng bӝ.
3. Bҧo ÿҧm tính công khai, trung thӵc, khách quan; không tham nhǊng, quan liêu;
không gây khó khăn, phiӅn hà cho các tә chӭc, cá nhân khi thӵc hiӋn nhiӋm vө.
4. Có thái ÿӝ, hành vi ӭng xӱ văn minh, lӏch sӵ khi làm nhiӋm vө.
ĈiӅu 16. Ngѭӡi ÿҥi diӋn theo pháp luұt cӫa ÿѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi,
ngѭӡi xӃp hàng hóa lên xe ô tô, chӫ hàng
1. Tә chӭc hoҥt ÿӝng vұn tҧi hoһc cho phép vұn chuyӇn hàng hóa theo ÿúng
quy ÿӏnh.
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2. Theo dõi, giám sát viӋc xӃp hàng trên phѭѫng tiӋn ÿúng quy ÿӏnh; chӏu trách
nhiӋm và bӏ xӱ lý khi vi phҥm quy ÿӏnh vӅ xӃp hàng vѭӧt trӑng tҧi (khӕi lѭӧng
hàng chuyên chӣ) cho phép tham gia giao thông ÿѭӧc ghi trong Giҩy chӭng nhұn
kiӇm ÿӏnh an toàn kӻ thuұt và bҧo vӋ môi trѭӡng.
3. Ngѭӡi ÿҥi diӋn theo pháp luұt cӫa ÿѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi chӏu trách
nhiӋm trѭӟc cѫ quan, tә chӭc quҧn lý cҩp trên trӵc tiӃp (nӃu có) và trѭӟc pháp luұt
vӅ mӑi hoҥt ÿӝng cӫa ÿѫn vӏ.
4. Ngѭӡi xӃp hàng hóa lên xe ô tô chӏu trách nhiӋm trѭӟc cѫ quan, tә chӭc
quҧn lý cҩp trên trӵc tiӃp (nӃu có) và trѭӟc pháp luұt vӅ hoҥt ÿӝng cӫa mình.
ĈiӅu 17. Ngѭӡi ÿѭӧc giao nhiӋm vө quҧn lý chҩt lѭӧng dӏch vө và an toàn
giao thông, ngѭӡi ÿiӅu hành vұn tҧi cӫa ÿѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi
1. Thӵc hiӋn các quy trình quҧn lý chҩt lѭӧng dӏch vө vұn tҧi và an toàn giao
thông cӫa ÿѫn vӏ.
2. Thѭӡng xuyên cұp nhұt các quy ÿӏnh cӫa pháp luұt vӅ quҧn lý chҩt lѭӧng
dӏch vө và bҧo ÿҧm an toàn giao thông trong vұn tҧi ÿѭӡng bӝ.
3. Kӏp thӡi phát hiӋn, ÿӅ xuҩt vӟi lãnh ÿҥo ÿѫn vӏ khҳc phөc các tӗn tҥi trong
viӋc thӵc hiӋn các quy ÿӏnh vӅ quҧn lý chҩt lѭӧng dӏch vө vұn tҧi và an toàn giao thông.
4. ĈiӅu hành hoҥt ÿӝng vұn tҧi cӫa ÿѫn vӏ và chӏu trách nhiӋm trѭӟc ÿѫn vӏ
kinh doanh vұn tҧi vӅ thӵc hiӋn các quyӅn và nhiӋm vө ÿѭӧc giao theo quy ÿӏnh,
nӝi quy, quy chӃ cӫa ÿѫn vӏ.
ĈiӅu 18. Lái xe, nhân viên phөc vө trên xe, nhân viên xӃp hàng hóa
1. Trách nhiӋm cӫa lái xe, nhân viên phөc vө trên xe
a) Thӵc hiӋn ÿúng LӋnh vұn chuyӇn do doanh nghiӋp, hӧp tác xã cҩp; ÿҧm bҧo
an ninh, trұt tӵ trên xe; ÿón, trҧ khách tҥi bӃn xe nѫi ÿi, bӃn xe nѫi ÿӃn, các ÿiӇm
ÿón, trҧ khách và chҥy ÿúng hành trình;
b) Không chӣ quá sӕ ngѭӡi ÿѭӧc phép chӣ và không vѭӧt quá khӕi lѭӧng toàn
bӝ cho phép tham gia giao thông ÿѭӧc ghi trong Giҩy chӭng nhұn kiӇm ÿӏnh an
toàn kӻ thuұt và bҧo vӋ môi trѭӡng cӫa xe ô tô; hành lý, hàng hóa phҧi ÿѭӧc xӃp
dàn ÿӅu trong khoang chӣ hành lý, ÿҧm bҧo không bӏ xê dӏch trong quá trình vұn
chuyӇn; không ÿѭӧc chӣ hàng cҩm, hàng dӉ cháy, nә, ÿӝng vұt sӕng;
c) Ĉҧm bҧo mӑi hành khách trên xe ÿӅu có vé; hѭӟng dүn, sҳp xӃp cho hành
khách ngӗi ÿúng chӛ theo vé, phә biӃn các quy ÿӏnh khi ÿi xe, giúp ÿӥ hành khách
(ÿһc biӋt là ngѭӡi khuyӃt tұt, ngѭӡi cao tuәi, phө nӳ có thai và trҿ em); có thái ÿӝ
phөc vө văn minh, lӏch sӵ;
d) Chҩp hành các quy ÿӏnh cӫa pháp luұt vӅ ÿҧm bҧo trұt tӵ, an toàn giao thông;
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ÿ) Có quyӅn tӯ chӕi vұn chuyӇn ÿӕi vӟi hành khách có hành vi gây rӕi trұt tӵ
công cӝng, gây cҧn trӣ công viӋc cӫa ngѭӡi lái xe, nhân viên phөc vө trên xe, gian
lұn vé hoһc hành khách ÿang bӏ dӏch bӋnh nguy hiӇm. Tӯ chӕi ÿiӅu khiӇn
phѭѫng tiӋn khi phát hiӋn phѭѫng tiӋn không ÿҧm bҧo các ÿiӅu kiӋn vӅ an toàn,
phѭѫng tiӋn không có thiӃt bӏ giám sát hành trình hoһc có lҳp thiӃt bӏ nhѭng
không hoҥt ÿӝng.
2. Trách nhiӋm cӫa nhân viên xӃp hàng
a) TiӃp nhұn các thông tin do ngѭӡi vұn tҧi cung cҩp ÿӇ thӵc hiӋn viӋc xӃp
hàng hóa trên xe ô tô ÿúng quy ÿӏnh;
b) XӃp hàng hóa trên xe ô tô không vѭӧt quá trӑng tҧi cho phép chӣ cӫa xe và
tҧi trӑng, khә giӟi hҥn cӫa cҫu, hҫm, ÿѭӡng bӝ trên toàn tuyӃn ÿѭӡng vұn tҧi
hàng hóa;
c) Che chҳn, chҵng buӝc và chèn chӕng hàng hóa theo quy ÿӏnh và theo hѭӟng
dүn cӫa lái xe, ngѭӡi áp tҧi hàng hóa;
d) Chӏu trách nhiӋm khi vi phҥm các quy ÿӏnh vӅ xӃp hàng hóa, trӯ trѭӡng hӧp
chӭng minh ÿѭӧc nhӳng lӛi ÿó là do thӵc hiӋn theo yêu cҫu cӫa ngѭӡi vұn tҧi hoһc
do ngѭӡi vұn tҧi cung cҩp thông tin sai lӋch.
ĈiӅu 19. Ngѭӡi ÿҥi diӋn theo pháp luұt cӫa ÿѫn vӏ cung cҩp thiӃt bӏ giám
sát hành trình, cung cҩp dӏch vө, ÿѫn vӏ kinh doanh bӃn xe khách, bӃn xe
hàng, trҥm dӯng nghӍ
1. Tә chӭc cung cҩp thiӃt bӏ giám sát hành trình, cung cҩp dӏch vө, quҧn lý,
khai thác bӃn xe khách, bӃn xe hàng, trҥm dӯng nghӍ theo quy ÿӏnh.
2. Chӏu trách nhiӋm trѭӟc cѫ quan, tә chӭc quҧn lý cҩp trên trӵc tiӃp (nӃu có)
và trѭӟc pháp luұt vӅ mӑi hoҥt ÿӝng cӫa ÿѫn vӏ.
ĈiӅu 20. Cán bӝ, nhân viên cӫa ÿѫn vӏ kinh doanh bӃn xe khách, bӃn xe
hàng, trҥm dӯng nghӍ
Thӵc hiӋn ÿúng các quy ÿӏnh vӅ ÿҧm bҧo vӋ sinh môi trѭӡng, an toàn trong
bӃn xe, trҥm dӯng nghӍ, thӵc hiӋn ÿúng quy ÿӏnh vӅ quy trình xe ra, vào bӃn xe
theo nhiӋm vө ÿѭӧc giao.
Chѭѫng III
XӰ LÝ VI PHҤM
ĈiӅu 21. Nguyên tҳc xӱ lý vi phҥm
1. Tә chӭc, cá nhân vi phҥm quy ÿӏnh vӅ trách nhiӋm tә chӭc, quҧn lý hoҥt
ÿӝng kinh doanh vұn tҧi bҵng xe ô tô và dӏch vө hӛ trӧ vұn tҧi ÿѭӡng bӝ khi bӏ
phát hiӋn lҫn ÿҫu thì bӏ nhҳc nhӣ, chҩn chӍnh, yêu cҫu khҳc phөc; trѭӡng hӧp
không khҳc phөc theo ÿúng yêu cҫu hoһc vi phҥm tӯ lҫn thӭ hai trӣ lên trong thӡi
hҥn 01 năm, kӇ tӯ khi vi phҥm lҫn ÿҫu thì sӁ bӏ xӱ lý theo quy ÿӏnh tҥi Thông tѭ này.
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2. Cѫ quan, ngѭӡi có thҭm quyӅn nhҳc nhӣ, chҩn chӍnh, yêu cҫu khҳc phөc vi
phҥm cӫa tә chӭc, cá nhân phҧi bҵng văn bҧn và nêu rõ hành vi vi phҥm, thӡi hҥn
yêu cҫu khҳc phөc vi phҥm.
3. Các hình thӭc xӱ lý vi phҥm quy ÿӏnh tҥi Thông tѭ này không thay thӃ cho
các hình thӭc xӱ phҥt vi phҥm hành chính khác theo quy ÿӏnh cӫa pháp luұt.
4. Dӳ liӋu trích xuҩt tӯ thiӃt bӏ giám sát hành trình cӫa phѭѫng tiӋn chӍ sӱ
dөng 01 lҫn ÿӇ tính lӛi vi phҥm cӫa ÿѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi.
ĈiӅu 22. Xӱ lý vi phҥm ÿӕi vӟi ÿѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi
1. Ĉình chӍ khai thác tuyӃn 01 tháng ÿӕi vӟi doanh nghiӋp, hӧp tác xã kinh
doanh vұn tҧi hành khách theo tuyӃn cӕ ÿӏnh vi phҥm mӝt trong các trѭӡng hӧp sau:
a) Vi phҥm quy ÿӏnh tҥi khoҧn 2 hoһc khoҧn 3 ĈiӅu 6 cӫa Thông tѭ này;
b) Vi phҥm quy ÿӏnh tҥi mӝt trong các ÿiӇm cӫa khoҧn 8, khoҧn 9, khoҧn 11
(trӯ ÿiӇm b) và khoҧn 14 ĈiӅu 6 cӫa Thông tѭ này;
c) Tә chӭc ÿһt chӛ, bán vé dѭӟi mӑi hình thӭc trong hoҥt ÿӝng kinh doanh vұn
tҧi hành khách theo hӧp ÿӗng;
d) Thӵc hiӋn dѭӟi 70% sӕ chuyӃn xe theo biӇu ÿӗ chҥy xe trên tuyӃn ÿã ÿѭӧc
phê duyӋt trong 01 tháng.
2. Ĉình chӍ khai thác tuyӃn 03 tháng ÿӕi vӟi doanh nghiӋp, hӧp tác xã kinh doanh
vұn tҧi hành khách theo tuyӃn cӕ ÿӏnh vi phҥm mӝt trong các trѭӡng hӧp sau:
a) Không cung cҩp hoһc cung cҩp sai lӋch thông tin bҳt buӝc theo quy ÿӏnh tӯ
thiӃt bӏ giám sát hành trình cӫa phѭѫng tiӋn hoҥt ÿӝng trên tuyӃn; không cung cҩp
tên ÿăng nhұp, mұt khҭu truy cұp vào cѫ sӣ dӳ liӋu thiӃt bӏ giám sát hành trình
theo quy ÿӏnh;
b) Có tӯ 10% sӕ lѭӧng phѭѫng tiӋn kinh doanh vұn tҧi hành khách theo tuyӃn
cӕ ÿӏnh chӣ quá sӕ ngѭӡi hoһc quá tҧi trӑng cho phép tӯ 10% ÿӃn 50%.
3. Thu hӗi phù hiӋu, biӇn hiӋu 06 tháng ÿӕi vӟi xe ô tô kinh doanh vұn tҧi, xe
trung chuyӇn cӫa ÿѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi vi phҥm các trѭӡng hӧp sau:
a) Vi phҥm quy ÿӏnh tҥi khoҧn 6 ĈiӅu 6 cӫa Thông tѭ này khi sӱ dөng phù
hiӋu, biӇn hiӋu không ÿúng quy ÿӏnh hoһc cӕ ý làm sai lӋch các thông tin ÿã ÿѭӧc
ghi trên phù hiӋu, biӇn hiӋu ÿã cҩp cho xe;
b) Chӣ quá sӕ ngѭӡi hoһc quá tҧi trӑng cho phép tӯ trên 50%;
c) Không chҩp hành hѭӟng dүn, xӱ lý vi phҥm cӫa ngѭӡi thi hành công vө.
4. Thu hӗi phù hiӋu, biӇn hiӋu 01 tháng cӫa phѭѫng tiӋn vi phҥm ÿӕi vӟi mӝt
trong các trѭӡng hӧp sau:
a) Xe ô tô kinh doanh vұn tҧi hành khách theo hӧp ÿӗng, xe vұn chuyӇn khách
du lӏch vi phҥm quy ÿӏnh tҥi khoҧn 4 ĈiӅu 8 cӫa Thông tѭ này hoһc hoҥt ÿӝng
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không có hӧp ÿӗng vұn chuyӇn hoһc hӧp ÿӗng lӳ hành, danh sách hành khách theo
quy ÿӏnh hoһc ký hӧp ÿӗng vұn chuyӇn hành khách không ÿúng quy ÿӏnh; bán vé
hoһc xác nhұn ÿһt chӛ cho hành khách ÿi xe dѭӟi mӑi hình thӭc hoһc ÿón thêm
hành khách ngoài danh sách; xe ô tô kinh doanh vұn tҧi hàng hóa hoҥt ÿӝng không
có hӧp ÿӗng vұn tҧi, Giҩy vұn tҧi theo quy ÿӏnh; xe ô tô kinh doanh vұn tҧi hành
khách bҵng xe taxi, kinh doanh vұn tҧi hành khách theo hӧp ÿӗng, xe vұn chuyӇn
khách du lӏch, xe buýt, kinh doanh vұn tҧi hàng hóa, kinh doanh vұn tҧi hàng hóa
bҵng công - ten - nѫ, xe trung chuyӇn cӫa ÿѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi chӣ quá sӕ
ngѭӡi hoһc quá tҧi trӑng cho phép tӯ 10 - 50%;
b) Xe ô tô vұn tҧi hàng hóa, xe ô tô vұn tҧi hàng hóa bҵng công - ten - nѫ vi
phҥm mӝt trong các quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1, khoҧn 2, khoҧn 3 ĈiӅu 9 cӫa Thông tѭ
này (trӯ trѭӡng hӧp cӕ ý làm sai lӋch các thông tin ÿã ÿѭӧc ghi trên phù hiӋu, biӇn
hiӋu ÿã cҩp cho xe hoһc trӯ trѭӡng hӧp vi phҥm khoҧn 1, 11, 13, 14 và khoҧn 15
ĈiӅu 6);
c) Xe taxi vi phҥm quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 7 cӫa Thông tѭ này hoһc không có hӝp
ÿèn trên nóc xe hoһc có nhѭng không hoҥt ÿӝng theo quy ÿӏnh hoһc có gian lұn
trong viӋc tính tiӅn trên ÿӗng hӗ tính tiӅn; có gian lұn trong viӋc in hóa ÿѫn tính
tiӅn (trӯ trѭӡng hӧp vi phҥm quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1, 11, 13, 14 và khoҧn 15 ĈiӅu 6);
d) Xe vұn tҧi hành khách theo hӧp ÿӗng, vұn tҧi khách du lӏch vi phҥm quy
ÿӏnh tҥi khoҧn 1 hoһc khoҧn 3 ĈiӅu 8 (trӯ trѭӡng hӧp vi phҥm quy ÿӏnh tҥi
khoҧn 1, 11, 13, 14 và khoҧn 15 ĈiӅu 6);
ÿ) Xe taxi, xe buýt, xe ô tô vұn tҧi hành khách theo hӧp ÿӗng, vұn tҧi khách du
lӏch, xe ô tô vұn tҧi hàng hóa, vұn tҧi hàng hóa bҵng công - ten - nѫ vi phҥm quy
ÿӏnh tҥi khoҧn 11 ĈiӅu 6 cӫa Thông tѭ này hoһc không cung cҩp hoһc cung cҩp sai
lӋch thông tin bҳt buӝc tӯ thiӃt bӏ giám sát hành trình cӫa xe cho cѫ quan quҧn lý
có thҭm quyӅn;
e) Xe ô tô vұn tҧi hành khách trên tuyӃn cӕ ÿӏnh, tham gia hoҥt ÿӝng vұn tҧi
nhѭng vi phҥm quy ÿӏnh tҥi khoҧn 5 ĈiӅu 6 cӫa Thông tѭ này;
g) Khi trích xuҩt dӳ liӋu tӯ thiӃt bӏ giám sát hành trình cӫa mӛi phѭѫng tiӋn
vұn tҧi hành khách trên tuyӃn cӕ ÿӏnh, vұn tҧi khách du lӏch, vұn tҧi hành khách
theo hӧp ÿӗng, vұn tҧi hành khách bҵng xe buýt, vұn tҧi hành khách bҵng xe taxi,
vұn tҧi hàng hóa, vұn tҧi hàng hóa bҵng công - ten - nѫ trong 01 tháng cho thҩy có:
tӯ 5% lѭӧt xe trӣ lên trên tәng sӕ lѭӧt xe cӫa phѭѫng tiӋn ÿó hoҥt ÿӝng ngѭӡi lái
xe vi phҥm hành trình hoһc có 05 lҫn vi phҥm tӕc ÿӝ/1000 km xe chҥy (không tính
các trѭӡng hӧp vi phҥm tӕc ÿӝ tӯ 05 km/h trӣ xuӕng) hoһc có tӯ 10% sӕ ngày xe
hoҥt ÿӝng, ngѭӡi lái xe vi phҥm quy ÿӏnh vӅ thӡi gian lái xe liên tөc và thӡi gian
làm viӋc cӫa lái xe trong ngày;
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h) Xe ô tô vұn tҧi hành khách trên tuyӃn cӕ ÿӏnh, vұn tҧi khách du lӏch, vұn tҧi
hành khách theo hӧp ÿӗng, xe ô tô vұn tҧi hàng hóa, vұn tҧi hàng hóa bҵng công ten - nѫ trong 01 tháng liên tөc có tӯ 03 lҫn bӏ xӱ lý vi phҥm hành chính do chӣ
hành khách, hành lý, hàng hóa vѭӧt quá trӑng tҧi cho phép theo quy ÿӏnh hoһc do
xӃp hàng trên xe không theo quy ÿӏnh;
i) Xe ô tô vұn tҧi vi phҥm quy ÿӏnh vӅ niêm yӃt các thông tin có liên quan theo
quy ÿӏnh (không niêm yӃt hoһc niêm yӃt thiӃu hoһc niêm yӃt không chính xác theo
quy ÿӏnh hoһc sau 10 ngày, kӇ tӯ ngày có văn bҧn nhҳc nhӣ nhӳng không niêm yӃt
thông tin theo quy ÿӏnh);
k) Xe ô tô kinh doanh vұn tҧi theo tuyӃn cӕ ÿӏnh không thӵc hiӋn ÿúng quy
ÿӏnh tҥi khoҧn 12 ĈiӅu 6; xe trung chuyӇn hành khách tham gia hoҥt ÿӝng kinh
doanh vұn tҧi thu tiӅn trӵc tiӃp; xe vұn tҧi nӝi bӝ sӱ dөng vӟi mөc ÿích kinh doanh
vұn tҧi;
l) Trong thӡi gian phѭѫng tiӋn bӏ thu hӗi phù hiӋu, biӇn hiӋu do vi phҥm,
sau 07 ngày, kӇ tӯ ngày ký QuyӃt ÿӏnh thu hӗi, ÿѫn vӏ phҧi có trách nhiӋm nӝp lҥi
phù hiӋu, biӇn hiӋu vӅ Sӣ Giao thông vұn tҧi. Trѭӡng hӧp không nӝp hoһc kéo dài
thӡi gian nӝp phù hiӋu, biӇn hiӋu theo quy ÿӏnh, Sӣ Giao thông vұn tҧi không cҩp
lҥi phù hiӋu, biӇn hiӋu cho phѭѫng tiӋn bӏ thu hӗi trong thӡi hҥn 06 tháng.
5. Ĉình chӍ hoҥt ÿӝng cӫa ÿѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi tӯ 01 tháng ÿӃn 03 tháng
khi ÿѫn vӏ ÿӇ xҧy ra các vi phҥm sau:
a) Có 10% sӕ lѭӧng phѭѫng tiӋn vi phҥm chӣ quá sӕ ngѭӡi hoһc quá tҧi trӑng
cho phép trên 100% trong 01 tháng;
b) Thӵc hiӋn không ÿúng quy ÿӏnh tҥi mӝt trong các khoҧn 10, 13, 14 ĈiӅu 6;
c) Có tӯ 10% phѭѫng tiӋn ÿѭa vào khai thác khi chѭa ÿѭӧc cҩp phù hiӋu,
biӇn hiӋu.
ĈiӅu 23. Xӱ lý vi phҥm ÿӕi vӟi ÿѫn vӏ khai thác bӃn xe khách, bӃn xe
hàng, trҥm dӯng nghӍ
1. Ĉѫn vӏ khai thác bӃn xe khách, bӃn xe hàng, trҥm dӯng nghӍ bӏ nhҳc nhӣ
bҵng văn bҧn và phҧi khҳc phөc trong thӡi hҥn tӕi ÿa là 10 ngày khi vi phҥm quy
ÿӏnh tҥi mӝt trong các khoҧn cӫa ĈiӅu 10 cӫa Thông tѭ này.
2. Ĉѫn vӏ khai thác bӃn xe khách, bӃn xe hàng, trҥm dӯng nghӍ không khҳc
phөc theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 ĈiӅu này ÿúng thӡi hҥn hoһc tiӃp tөc vi phҥm tӯ 4
ÿiӇm trӣ lên cӫa ĈiӅu 10 trong thӡi hҥn 01 năm thì bӏ Sӣ Giao thông vұn tҧi công
bӕ trên các kênh thông tin ÿҥi chúng danh sách khuyӃn cáo không sӱ dөng nhӳng
bӃn xe khách, bӃn xe hàng, trҥm dӯng nghӍ vi phҥm trong hoҥt ÿӝng vұn tҧi bҵng
xe ô tô.
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3. Trong thӡi hҥn 01 năm, kӇ tӯ khi vi phҥm lҫn ÿҫu, ÿѫn vӏ khai thác bӃn xe
khách, bӃn xe hàng, trҥm dӯng nghӍ tiӃp tөc không khҳc phөc theo quy ÿӏnh tҥi
khoҧn 2 ĈiӅu này hoһc vi phҥm toàn bӝ các quy ÿӏnh cӫa ĈiӅu 10 thì bӏ cѫ quan có
thҭm quyӅn ÿóng cӱa bӃn xe và thu hӗi quyӃt ÿӏnh công bӕ bӃn xe, trҥm dӯng
nghӍ, bӃn xe hàng theo quy ÿӏnh.
ĈiӅu 24. Xӱ lý vi phҥm ÿӕi vӟi ngѭӡi xӃp hàng hóa lên xe ô tô, chӫ hàng
1. Ngѭӡi xӃp hàng hóa lên xe ô tô, chӫ hàng bӏ nhҳc nhӣ bҵng văn bҧn và phҧi
khҳc phөc trong thӡi hҥn tӕi ÿa là 10 ngày khi vi phҥm quy ÿӏnh tҥi mӝt trong các
khoҧn cӫa ĈiӅu 11 cӫa Thông tѭ này.
2. Ngѭӡi xӃp hàng hóa lên xe ô tô, chӫ hàng không khҳc phөc vi phҥm theo
quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 ĈiӅu này ÿúng thӡi hҥn hoһc vi phҥm toàn bӝ các quy ÿӏnh
cӫa ĈiӅu 11 thì bӏ kiӃn nghӏ cѫ quan có thҭm quyӅn ÿình chӍ hoҥt ÿӝng kinh doanh
ngành, nghӅ liên quan tӟi hoҥt ÿӝng xӃp hàng hóa (trѭӡng hӧp ngѭӡi xӃp hàng có
giҩy chӭng nhұn ÿăng ký kinh doanh) trong thӡi hҥn tӯ 06 ÿӃn 12 tháng ÿӇ khҳc
phөc vi phҥm.
ĈiӅu 25. Xӱ lý vi phҥm ÿӕi vӟi lái xe, nhân viên phөc vө trên xe, cán bӝ,
nhân viên cӫa bӃn xe khách, bӃn xe hàng, ÿѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi.
Tùy theo hành vi, mӭc ÿӝ vi phҥm cӫa lái xe, nhân viên phөc vө trên xe, cán
bӝ, nhân viên cӫa bӃn xe khách, bӃn xe hàng, ÿѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi bӏ xӱ lý
nhѭ sau:
1. Xӱ lý vi phҥm hành chính theo quy ÿӏnh vӅ xӱ phҥt vi phҥm hành chính
trong lƭnh vӵc giao thông ÿѭӡng bӝ.
2. Xӱ lý kӹ luұt lao ÿӝng theo quy ÿӏnh cӫa pháp luұt và nӝi quy, quy chӃ cӫa
ÿѫn vӏ.
ĈiӅu 26. Xӱ lý vi phҥm ÿӕi vӟi ÿѫn vӏ cung cҩp thiӃt bӏ giám sát hành
trình, cung cҩp dӏch vө
1. Ĉѫn vӏ cung cҩp thiӃt bӏ giám sát hành trình tùy theo mӭc ÿӝ vi phҥm quy
ÿӏnh tҥi khoҧn 1 cӫa ĈiӅu 12 cӫa Thông tѭ này sӁ bӏ cѫ quan có thҭm quyӅn nhҳc
nhӣ bҵng văn bҧn và phҧi khҳc phөc. Trong trѭӡng hӧp không khҳc phөc bӏ thu
hӗi có thӡi hҥn hoһc thu hӗi vƭnh viӉn Giҩy chӭng nhұn hӧp quy thiӃt bӏ giám sát
hành trình.
2. Ĉѫn vӏ cung cҩp dӏch vө bӏ nhҳc nhӣ bҵng văn bҧn và phҧi khҳc phөc trong
thӡi hҥn tӕi ÿa là 5 ngày khi vi phҥm quy ÿӏnh mӝt trong các ÿiӇm cӫa khoҧn 2 cӫa
ĈiӅu 12 cӫa Thông tѭ này.
3. Trong thӡi hҥn 01 năm, kӇ tӯ khi vi phҥm lҫn ÿҫu, ÿѫn vӏ cung cҩp dӏch vө
không khҳc phөc theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 ĈiӅu này ÿúng thӡi hҥn hoһc vi phҥm
tӯ 03 nӝi dung quy ÿӏnh tҥi các khoҧn 1, 2 cӫa ĈiӅu 12 thì bӏ công bӕ trên các kênh
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thông tin ÿҥi chúng và Cәng Thông tin ÿiӋn tӱ Bӝ Giao thông vұn tҧi khuyӃn cáo
ÿѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi không sӱ dөng thiӃt bӏ giám sát hành trình hoһc không
ký hӧp ÿӗng cung cҩp dӏch vө giám sát hành trình ÿӕi vӟi ÿѫn vӏ vi phҥm.
4. Trong thӡi hҥn 01 năm, kӇ tӯ khi vi phҥm lҫn ÿҫu, ÿѫn vӏ cung cҩp dӏch vө
tiӃp tөc không khҳc phөc theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 2 ĈiӅu này hoһc vi phҥm toàn bӝ
các quy ÿӏnh cӫa ĈiӅu 12 thì bӏ thu hӗi giҩy chӭng nhұn hӧp quy theo quy ÿӏnh
trong trѭӡng hӧp ÿѫn vӏ cung cҩp dӏch vө cǊng là ÿѫn vӏ cung cҩp thiӃt bӏ giám sát
hành trình.
ĈiӅu 27. Xӱ lý vi phҥm ÿӕi vӟi cán bӝ, công chӭc, viên chӭc, ngѭӡi lao
ÿӝng thuӝc cѫ quan quҧn lý nhà nѭӟc, doanh nghiӋp nhà nѭӟc, ngѭӡi ÿҥi diӋn
vӕn nhà nѭӟc, ngѭӡi ÿҥi diӋn theo pháp luұt cӫa ÿѫn vӏ hoһc giám ÿӕc, chӫ
nhiӋm hӧp tác xã, chӫ ÿѫn vӏ kinh doanh vұn tҧi bҵng xe ô tô và dӏch vө hӛ
trӧ vұn tҧi ÿѭӡng bӝ
1. Tùy theo ÿӕi tѭӧng và mӭc ÿӝ vi phҥm, cán bӝ, công chӭc, viên chӭc, ngѭӡi
lao ÿӝng thuӝc cѫ quan quҧn lý nhà nѭӟc, doanh nghiӋp nhà nѭӟc hoһc ngѭӡi ÿҥi
diӋn vӕn nhà nѭӟc tҥi doanh nghiӋp có vӕn góp cӫa nhà nѭӟc có liên quan ÿӃn
quҧn lý hoҥt ÿӝng kinh doanh vұn tҧi bҵng xe ô tô và dӏch vө hӛ trӧ vұn tҧi ÿѭӡng
bӝ bӏ kiӇm ÿiӇm xӱ lý theo Luұt Cán bӝ, công chӭc, Luұt Viên chӭc và các văn
bҧn hѭӟng dүn.
2. Sӣ Giao thông vұn tҧi có văn bҧn và thông báo tӟi Ӫy ban nhân dân xã,
phѭӡng, thӏ trҩn nѫi ÿѫn vӏ ÿһt trө sӣ tên ÿѫn vӏ, hӑ tên và chӭc danh cӫa ngѭӡi ÿҥi
diӋn theo pháp luұt cӫa ÿѫn vӏ vұn tҧi bҵng xe ô tô và dӏch vө hӛ trӧ vұn tҧi ÿѭӡng
bӝ trong các trѭӡng hӧp sau:
a) Ĉѫn vӏ bӏ ÿình chӍ khai thác tuyӃn và thu hӗi văn bҧn chҩp thuұn khai
thác tuyӃn;
b) Ĉѫn vӏ có sӕ lѭӧng phѭѫng tiӋn bӏ thu hӗi phù hiӋu, biӇn hiӋu tӯ 20% trӣ
lên trong 03 tháng.
ĈiӅu 28. Thҭm quyӅn xӱ lý vi phҥm
1. Bӝ trѭӣng Bӝ Giao thông vұn tҧi quyӃt ÿӏnh xӱ lý vi phҥm ÿӕi vӟi Tәng cөc
trѭӣng, Phó Tәng cөc trѭӣng Tәng cөc Ĉѭӡng bӝ ViӋt Nam và các ÿӕi tѭӧng khác
theo thҭm quyӅn.
2. Chӫ tӏch Ӫy ban nhân dân tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc Trung ѭѫng quyӃt ÿӏnh
xӱ lý vi phҥm ÿӕi vӟi Giám ÿӕc, Phó Giám ÿӕc Sӣ Giao thông vұn tҧi và các ÿӕi
tѭӧng khác theo thҭm quyӅn.
3. Tәng cөc trѭӣng Tәng cөc Ĉѭӡng bӝ ViӋt Nam:
a) QuyӃt ÿӏnh xӱ lý vi phҥm ÿӕi vӟi Thӫ trѭӣng cѫ quan tham mѭu vӅ quҧn lý
vұn tҧi ÿѭӡng bӝ cӫa Tәng cөc Ĉѭӡng bӝ ViӋt Nam và cán bӝ, nhân viên khác
thuӝc quyӅn quҧn lý cӫa Tәng cөc;
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b) Ĉình chӍ khai thác tuyӃn vұn tҧi ÿѭӡng bӝ quӕc tӃ, thu hӗi giҩy phép liên
vұn, phù hiӋu do mình cҩp;
c) KiӃn nghӏ cѫ quan có thҭm quyӅn vӅ vi phҥm cӫa tә chӭc, cá nhân ÿӇ xӱ lý
theo quy ÿӏnh.
4. Giám ÿӕc Sӣ Giao thông vұn tҧi:
a) QuyӃt ÿӏnh xӱ lý vi phҥm ÿӕi vӟi Trѭӣng phòng, Phó Trѭӣng phòng nghiӋp
vө quҧn lý vұn tҧi ÿѭӡng bӝ cӫa Sӣ Giao thông vұn tҧi và cán bӝ, nhân viên khác
thuӝc quyӅn quҧn lý cӫa Sӣ;
b) Thu hӗi chҩp thuұn khai thác tuyӃn, thu hӗi phù hiӋu, biӇn hiӋu do mình cҩp;
c) KiӃn nghӏ Tәng cөc Ĉѭӡng bӝ ViӋt Nam và cѫ quan có thҭm quyӅn vӅ vi
phҥm cӫa cѫ quan, tә chӭc và cá nhân ÿӇ xӱ lý theo quy ÿӏnh.
5. Trѭӣng Ĉoàn thanh tra, kiӇm tra hoһc ngѭӡi có thҭm quyӅn phҧi báo cáo kӏp
thӡi bҵng văn bҧn vӅ vi phҥm cӫa tә chӭc, cá nhân vӟi cѫ quan có thҭm quyӅn ÿӇ
xӱ lý theo các quy ÿӏnh cӫa pháp luұt.
Chѭѫng IV
ĈIӄU KHOҦN THI HÀNH
ĈiӅu 29. HiӋu lӵc thi hành
1. Thông tѭ này có hiӋu lӵc thi hành kӇ tӯ ngày 01 tháng 6 năm 2015.
2. Bãi bӓ Thông tѭ sӕ 55/2013/TT-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2013 cӫa
Bӝ trѭӣng Bӝ Giao thông vұn tҧi quy ÿӏnh trách nhiӋm và xӱ lý vi phҥm trong tә
chӭc, quҧn lý hoҥt ÿӝng kinh doanh vұn tҧi bҵng xe ô tô và dӏch vө hӛ trӧ vұn tҧi
ÿѭӡng bӝ.
ĈiӅu 30. Tә chӭc thӵc hiӋn
Chánh Văn phòng Bӝ, Chánh Thanh tra Bӝ, các Vө trѭӣng, Tәng cөc trѭӣng
Tәng cөc Ĉѭӡng bӝ ViӋt Nam, Giám ÿӕc Sӣ Giao thông vұn tҧi, Thӫ trѭӣng cѫ
quan, tә chӭc và cá nhân có liên quan chӏu trách nhiӋm thi hành Thông tѭ này./.
BӜ TRѬӢNG

Ĉinh La Thăng
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