
UBND TỈNH CAO BẰNG  

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
Số: 2114/SGTVT-QLVTPT&NL 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày 19 tháng 8 năm 2022 

V/v tăng cường công tác quản lý vận tải 

hành khách, đảm bảo trật tư an toàn 

giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc 

khánh 02/9/2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng Quản lý vận tải, PT&NL; 

- Văn phòng Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới; 

- Bến xe khách các huyện và thành phố; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải khách. 

 
Thực hiện Công văn số 8554/BGTVT-ATGT ngày 18/8/2022 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc triển khai Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 16/8/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc 

khánh 02/9/2022; Công điện số 29/CĐ-TCĐBVN ngày 18/8/2022 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc 

khánh 02/9/2022 và dịp khai giảng năm học mới; Công văn số 2139/UBND-GT 

ngày 18/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đảm bảo trật tự, an 

toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022. Để chuẩn bị phục vụ tốt 

nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng 

thời tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19, Sở Giao thông vận tải 

(GTVT) đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung như sau:   

1. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái:  

- Phối hợp với các phòng, ban, các cơ quan chức năng liên quan cập nhật 

thông tin, theo dõi, đôn đốc các đơn vị vận tải để báo cáo lãnh đạo Sở kịp thời chỉ 

đạo, giải quyết, khắc phục các sự cố, vướng mắc xảy ra. Lập báo cáo nhanh về Bộ 

Giao thông vận tải theo địa chỉ email: vuvantai@mt.gov.vn. 

- Bố trí cán bố thường xuyên để cấp phát kịp thời phù hiệu, biển hiệu cho các 

phương tiện. Tiếp nhận và xử lý các thông tin qua đường dây nóng của Sở về tình 

hình hoạt động vận tải trên địa bàn.  

- Tăng cường giám sát xử lý vi phạm đối với chủ xe, lái xe vi phạm các quy 

định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera 

lắp trên xe ô tô. 
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2. Văn phòng Sở:  

Đăng tải và công bố lên trang thông tin điện tử Sở về số điện thoại đường 

dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an 

toàn giao thông. 

3. Thanh tra Sở:  

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an 

toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ. 

- Chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các cơ quan chức 

năng liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm các quy định trong vận chuyển hành khách bằng xe ô tô 

trên các tuyến đường và tại bến xe; chú trọng xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ 

cao gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như: Chở quá tải trọng, quá số người 

quy định, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, dừng đỗ xe trái quy định. 

- Phối hợp với các bến xe tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về phương tiện và 

người lái tại bến xe khách liên tỉnh thành phố, kiên quyết không cho xe xuất bến 

nếu phương tiện không bảo đảm an toàn, không đủ tiêu chuẩn điều kiện lưu hành, 

không bố trí đủ lái xe, lái xe sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện.  

- Phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý vi 

phạm của xe khách vi phạm các quy định về hoạt động vận tải trên địa bàn thành 

phố Cao Bằng. 

4. Các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1101S, 1102D: 

- Bố trí đầy đủ cán bộ kiểm định hàng ngày để đáp ứng mọi nhu cầu về kiểm 

tra kỹ thuật xe của các chủ phương tiện. Nâng cao chất lượng kiểm định an toàn kỹ 

thuật phương tiện đặc biệt là phương tiện vận tải hành khách theo quy định hiện 

hành. 

- Thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện, 

các phương tiện đã được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đều phải đạt tiêu chuẩn 

kỹ thuật, môi trường, bảo đảm an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông, không gây 

khó khăn, phiền hà để sách nhiễu các chủ phương tiện.  

5. Bến xe khách liên tỉnh thành phố, Trùng Khánh, Bảo Lâm: 

- Thực hiện nghiêm những chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ Y tế và 

Tổng cục ĐBVN về công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Không được tăng các loại phí, lệ phí, giá dịch vụ nhằm ổn định, đảm bảo sự 

an toàn cho việc đi lại của người dân. 
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- Bến xe khách lập kế hoạch phục vụ các ngày Lễ đảm bảo chu đáo, an toàn 

cho người và phương tiện tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn 

giao thông, số vụ vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Kế hoạch phục vụ của các 

đơn vị gửi về Sở GTVT để điều hành chung. Xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác 

phục vụ tại bến, tổ chức tốt các khâu phục vụ hành khách từ khâu bán vé đến khâu 

điều xe xuất bến, bảo đảm đón khách nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, văn minh 

và lịch sự, không được để hành khách chờ đợi lâu, ứ đọng ở bến. 

- Trang hoàng đẹp và vệ sinh sạch sẽ trong và xung quanh khu vực bến, bố 

trí đủ đèn chiếu sáng, khu vệ sinh, y tế…, loa đài phát thanh để thông tin và hướng 

dẫn hành khách lên xuống xe, đảm bảo vệ sinh môi trường tổ chức tốt dịch vụ phục 

vụ hành khách và phương tiện, bố trí đầy đủ bảng thông báo về luồng tuyến, 

chuyến lượt, giờ xe chạy, giá vé hành khách, bản tóm tắt và cam kết thực hiện chất 

lượng dịch vụ vận tải mà đơn vị vận tải đã đăng ký, cán bộ nhân viên phục vụ tại 

bến phải đeo phù hiệu, mặc đồng phục (nếu có).  

- Chủ động phối hợp với Thanh tra giao thông kiểm tra giấy tờ phương tiện 

và người lái xe theo quy định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong và ngoài 

bến xe; kiểm tra việc chấp hành nội dung đăng ký chất lượng dịch vụ của các đơn 

vị, doanh nghiệp vận tải, kiểm tra các điều kiện về an toàn đối với xe và lái xe theo 

quy định. Kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện và người điều 

khiển phương tiện vi phạm các quy định về hoạt động vận tải tại bến như: Điều 

kiện về tình trạng kỹ thuật, lệnh vận chuyển, chất lượng phương tiện, giấy phép lái 

xe còn hiệu lực phù hợp với loại xe điều khiển; có đủ số lượng lái xe để thực hiện 

đúng quy định về thời gian làm việc của lái xe; đảm bảo việc lái xe không sử dụng 

rượu bia trước khi xuất bến. Đặc biệt kiểm tra các điều kiện an toàn của xe ô tô chở 

khách ngay tại bến (lưu ý điều kiện an toàn cháy nổ của xe khách). 

- Niêm yết số điện thoại đường dây nóng tại bến xe để tiếp nhận kịp thời 

phản ánh của người dân. 

- Điều tiết hoạt động của xe khách tuyến cố định tại bến xe khách phù hợp 

với dịp nghỉ Lễ. 

- Bến xe khách liên tỉnh thành phố lập báo cáo nhanh về tình hình hoạt động 

vận tải, số lượt phương tiện, hành khách xuất bến tại bến từ ngày 01/9/2022 đến hết 

ngày 05/9/2022 gửi về Sở qua phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (địa 

chỉ email: phongvantaicb@gmail.com) để Sở Giao thông vận tải làm căn cứ tổng 

hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo quy định. 
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6. Các đơn vị kinh doanh vận tải khách: 

- Tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, 

camera lắp trên xe để theo dõi chặt chẽ hoạt động của phương tiện và lái xe đảm 

bảo thực hiện đúng các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; có 

biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm. 

- Chuẩn bị tốt phương tiện, sẵn sàng đáp ứng khi nhu cầu vận chuyển hành 

khách tăng cao. 

- Luôn đảm bảo số lượng, duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của phương tiện để 

phục vụ nhu cầu vận chuyển khách; có phương án tăng cường, dự phòng phương 

tiện và công tác đảm bảo an toàn giao thông để đáp ứng nhu cầu vận chuyển; quán 

triệt, phổ biến cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện đúng quy định về 

thời gian lái xe, chở đúng số người, bán đúng giá vé niêm yết, tuyệt đối không sử 

dụng rượu bia trước và trong khi lái xe. 

- Tuyên truyền lái xe, chủ xe thực hiện đúng các quy định về đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông trong vận chuyển hành khách, tuân thủ quy tắc giao thông, 

phòng ngừa tai nạn giao thông trên đèo dốc, bố trí lái xe đảm bảo sức khỏe, có kinh 

nghiệm vận hành xe ban đêm, đèo dốc, xe khách giường nằm. Có thái độ phục vụ 

hành khách văn minh, lịch sự. 

- Đảm bảo sức khỏe cho người điều khiển phương tiện và hành khách khi 

tham gia giao thông trên các phương tiện vận tải hành khách. Bảo đảm năng lực, 

chất lượng dịch vụ vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Thường xuyên 

tổ chức kiểm tra các điều kiện về an toàn kỹ thuật, chỉ sử dụng phương tiện đủ tiêu 

chuẩn an toàn kỹ thuật để chở khách. 

- Không tăng giá cước, thu phụ giá cước khi chưa kê khai giá cước gửi cơ 

quan có thẩm quyền xác nhận. 

Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGTVT (b/c); 

- TCĐBVN (b/c); 

- UBND tỉnh ( b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Ban ATGT tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (chỉ đạo); 

- Công an tỉnh (phối hợp); 

- UBND các huyện và TP; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VP, QLVT-PTNL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Định 
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