
UBND TỈNH CAO BẰNG  

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
Số: 1714/SGTVT-QLVTPT&NL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày 13 tháng 7 năm 2022 

V/v kiểm tra, xử lý xe vận chuyển 

hành khách (xe ghép, xe tiện chuyến) 

không đăng ký kinh doanh theo quy 

định. 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố; 

- Thanh tra Sở GTVT; 

- Hiệp hội vận tải ô tô Cao Bằng; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải. 

 
Thực hiện Công văn số 1750/UBND-GT ngày 07/07/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc kiểm tra, xử lý xe vận chuyển hành khách (xe ghép, xe 

tiện chuyến) không đăng ký kinh doanh; Công văn số 6728/BGTVT-VT ngày 

05/07/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc về việc kiểm tra, xử lý xe vận 

chuyển hành khách (xe ghép, xe tiện chuyến) không đăng ký kinh doanh theo quy 

định, Sở Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố, các 

đơn vị quan tâm phối hợp các nội dung sau:  

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố: 

 - Tuyên truyền đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải hành 

khách bằng xe ô tô trên địa bàn các xã, phường, thị trấn về việc thực hiện nghiêm 

quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định 

của cơ quan có thẩm quyền. Nghiêm cấm các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô: Sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải 

nhưng chưa đăng ký kinh doanh, sử dụng xe ô tô chưa chuyển đổi biển số sang màu 

vàng, chưa được cấp phù hiệu, biển hiệu theo quy định của pháp luật để kinh doanh 

vận tải. 

 - Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng có liên 

quan phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm: Sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải nhưng chưa 

đăng ký kinh doanh, sử dụng xe ô tô chưa chuyển đổi biển số sang màu vàng, chưa 

được cấp phù hiệu, biển hiệu theo quy định của pháp luật để kinh doanh vận tải. 

2. Hiệp hội vận tải ô tô Cao Bằng: Tuyên truyền việc chấp hành quy định kinh 

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, quy định về bảo đảm trật tự an 
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toàn giao thông đến các thành viên hiệp hôi, các đơn vị kinh doanh vận tải, người 

lái xe ô tô kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm quy định: 

 - Luật Giao thông đường bộ năm 2008; 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; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

 - Pháp luật về quảng cáo trên môi trường mạng (Zalo, facebook...). 

3. Thanh tra Sở:  

Khẩn trương xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng phối hợp với các lực lượng 

chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm: Sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải nhưng chưa đăng ký kinh doanh; sử 

dụng xe ô tô chưa chuyển đổi biển số sang màu vàng, chưa được cấp phù hiệu, biển 

hiệu theo quy định của pháp luật để kinh doanh vận tải. 

4. Các đơn vị kinh doanh vận tải: 

- Thực hiện nghiêm quy định: 

 + Luật Giao thông đường bộ năm 2008; 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; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

 + Pháp luật về quảng cáo trên môi trường mạng (Zalo, facebook...). 

 - Nghiêm cấm sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải nhưng chưa đăng ký 

kinh doanh; sử dụng xe ô tô chưa chuyển đổi biển số sang màu vàng, chưa được 

cấp phù hiệu, biển hiệu theo quy định của pháp luật để kinh doanh vận tải. 

Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan quan tâm phối hợp, yêu cầu các đơn 

vị vận tải nghiêm túc triển khai thực hiện ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGTVT (b/c); 

- TCĐBVN (b/c); 

- UBND tỉnh ( b/c); 

- Ban ATGT tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh (p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLVTPT&NL; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Định 
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