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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
Số: 1529 /BC-SGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  05  tháng 7 năm 2019 

  

BÁO CÁO 
Thực trạng công tác quản lý hoạt động đối với kinh doanh vận tải hành 
khách theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và đề xuất giải pháp   

quản lý trong thời gian tới. 
 

 Thực hiện văn bản số 4500/BGTVT-VT ngày 15/5/2019 của Bộ Giao 
thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý đối với loại hình kinh doanh 
vận tải khách theo hợp đồng, Sở GTVT Lạng Sơn xin báo cáo như sau: 
 I. Kết quả triển khai thực hiện 
 1. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện. 

 Sở Giao thông vận tải đã hướng dẫn, tuyên truyền, đôn đốc các đơn vị vận 
tải thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý vận tải; 
thường xuyên, kiểm tra, xử lý các xe vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình. 
Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan thanh tra, kiểm tra 
việc thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải đối với các đơn 
vị kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định, vận tải khách du lịch, hợp 
đồng bằng xe ô tô theo Nghị định 86/202014/NĐ-CP ngày 21/10/2014 của 
Chính phủ và các Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động 
vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư 10/2014/TT-
BGTVT ngày  15/4/2015 Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt 
động vận tải bằng xe ô tô...; xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá 
nhân vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo quy định... Sở đã tổ chức triển 
khai, tập huấn kịp thời các văn bản có liên quan để các đơn vị kinh doanh vận tải 
được biết và thực hiện; Tổ chức các hội nghị, hội thảo đối thoại với các đơn vị 
vận tải, bến xe để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp; 
Thường xuyên tuyên truyền, triển khai các văn bản quy định liên quan đến kinh 
doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đồng thời hướng dẫn tận tình các thủ tục 
thực hiện cấp phép cho các đơn vị và hộ kinh doanh vận tải; Đồng thời đôn đốc 
các đơn vị tham dự đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ vận tải cho cán bộ quản lý, 
điều hành vận tải, lái xe của đơn vị do Hiệp hội vận tải ô tô tổ chức; Khuyến 
khích tham gia vào Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Lạng Sơn từ đó đối thoại, tháo gỡ 
khó khăn; Tuyên truyền, vận động hành khách đón xe tại bến xe hoặc tại các 
điểm đón, trả khách theo quy định để bảo đảm quyền lợi cho hành khách và an 
toàn giao thông. 
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Tuy nhiên trong thời gian qua, theo phản ánh của báo chí, người dân và 
các đơn vị kinh doanh vận tải, các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách 
theo hợp đồng trá hình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hoạt động ngày càng phức tạp. 
Điển hình là tình trạng các xe trá hình xe hợp đồng hoạt động như tuyến cố định 
thường xuyên vòng vo, đón, trả khách trong khu vực thành phố Lạng Sơn, khu 
vực Ngã tư Mỹ Sơn, thị trấn Đồng Đăng và dọc tuyến Quốc lộ 1A gây mất trật 
tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, cạnh tranh không lành mạnh làm ảnh 
hưởng đến năng suất, hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã vận 
tải hành khách bằng xe ô tô trên tuyến cố định, xe taxi trên địa bàn. 
 Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra GTVT tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh 
vận tải đối với các đơn vị vận tải, bến xe khách, chủ phương tiện, lái xe...trong 
đó chú trọng các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng,.... Xây 
dựng và thực hiện Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về "xe dù, bến cóc", 
"xe hợp đồng trá hình tuyến cố định" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. Đồng thời chủ 
động phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng tại địa 
phương tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra chuyên đề về hoạt động của xe vận 
tải khách theo hợp đồng và các tụ điểm thường xuyên có hoạt động đón trả 
khách trái phép và kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm, cụ thể: Sở 
GTVT đã xây dựng Kế hoạch số 1584/KH-SGTVT ngày 13/7/2018 về thực hiện 
Chỉ thị số 04/CT-BGTVT về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt 
động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô và công tác đảm bảo trật tự, an 
toàn giao thông đường bộ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý 
nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; kiên quyết không để tái diễn 
tình trạng "xe dù, bến cóc", Kế hoạch số 134/KH-TTGTVT ngày 18/7/2018 về 
mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về xe dù, bến cóc.  

- Tăng cường công tác quản lý, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải 
hành khách bằng xe ô tô bảo đảm kinh doanh bình đẳng, đúng loại hình vận tải 
theo quy định; sử dụng dữ liệu được trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình để 
xử lý vi phạm về kinh doanh vận tải và điều kiện kinh doanh theo quy định tại 
Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông Vận tải 
quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô. Căn 
cứ kết quả theo dõi, giám sát đơn vị vận tải, phương tiện vận tải qua thiết bị 
giám sát hành trình, Xử lý vi phạm bằng hình thức thu hồi phù hiệu 01 tháng: 
trong năm 2016 đã xử lý vi phạm đối với 252 phương tiện, năm 2017 đã xử lý 
vi phạm đối với 771 phương tiện, năm 2018 đã xử lý vi phạm đối với 159 
phương tiện, 06 tháng đầu năm 2019 đã xử lý vi phạm đối với 01 phương tiện. 
Từ chối cấp phù hiệu đối với các trường hợp do không trích xuất được dữ liệu từ 
thiết bị giám sát hành trình. 

2. Số lượng đơn vị kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng trên địa bàn; 
số lượng phương tiện kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng. 

Hiện nay Sở GTV Lạng Sơn đang quản lý 16 đơn vị và 03 hộ kinh doanh 
kinh doanh loại hình vận tải khách theo hợp đồng với 158 xe. Tuy nhiên, có đơn 
vị là Hợp tác xã dịch vụ vận tải Lạng Sơn đang bị tước giấy phép kinh doanh 
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vận tải 02 tháng đến hết ngày 27/7/2019, Sở đã văn bản thông báo hết giá trị sử 
dụng của 275 xe thuộc quản lý của HTX dịch vụ vận tải Lạng Sơn trong đó có 
38 phù hiệu xe chạy hợp đồng. Còn lại các đơn vị có phương tiện xe chạy hợp 
đồng vẫn đang hoạt động.  

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm (năm 2018 và 4 tháng đầu 
năm 2019)  

 a. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật  
 Thanh tra GTVT trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi 
phạm trong hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng đã kết hợp tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ nhằm nâng cao hiểu biết, ý 
thức các chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải hành khách chấp hành đúng các quy định 
của pháp luật khi tham gia giao thông. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy 
định pháp luật về giao thông đường bộ và kinh doanh vận tải khách như: Nghị định 
46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, Thông tư 63/2014/TT-BGTVT, 
Thông tư  số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ GTVT. 

b. Kết quả thanh tra, kiểm tra xử phạt VPHC 
Trong năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, Sở GTVT đã chỉ đạo lực 

lượng Thanh tra giao thông vận tải phối hợp với các lực lượng chức năng trong 
tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành 
chính các trường hợp vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo 
tuyến cố định, hợp đồng.... Kết quả, Thanh tra Sở đã kiểm tra, phát hiện và lập 
biên bản 383 trường hợp vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt tương ứng 
là 344.400.000 đồng, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 35 trường hợp. 

4. Tổng hợp tình hình va chạm, tai nạn giao thông do phương tiện kinh 
doanh vận tải hành khách theo hợp đồng gây ra.  

 Thực hiện Công văn số 4500/BGTVT-VT ngày 15/5/2019 của Bộ Giao 
thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý đối với loại hình kinh doanh 
vận tải khách theo hợp đồng. Nhằm khắc phục tình trạng xe ô tô hoạt động tuyến 
cố định bỏ bến ra ngoài xin cấp phù hiệu xe hợp đồng nhưng vẫn hoạt động như 
tuyến cố định đã gây mất trật tự vận tải, thiếu bình đẳng giữa các loại hình kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở đã có văn bản số 1110/SGTVT-QLVT,PT&NL 
ngày 21/5/2019 về việc tăng cường công tác quản lý đối với loại hình kinh 
doanh vận tải khách theo hợp đồng yêu cầu các đơn vị báo cáo, đến thời điểm 
hiện nay các đơn vị báo cáo chưa xảy ra va chạm, tai nạn giao thông nào do 
phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng gây ra. 

II. Đánh giá kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, khó khăn  
1. Ưu điểm  
- Trong những năm qua Sở GTVT luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo 

thường xuyên của UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh trong công tác đảm bảo 
TTATGT; các cấp, các ngành, các địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc 
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT.  
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- Công tác chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông được tăng cường và duy 
trì tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người và phương tiện tham gia giao 
thông. 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thực hiện đầy đủ 
các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe 
ô tô, phương tiện chạy đúng hành trình, lịch trình. Tình trạng xe dù, bến cóc cơ 
bản được giải quyết triệt để. 

2. Hạn chế, khó khăn 
          - Tình trạng các xe kinh doanh vận tải khách hợp đồng trá hình vòng vo 
đón trả, khách trên địa bàn thành phố và tại các điểm như ngã tư Mỹ Sơn, Nhà 
máy xi măng cũ, ngã ba Yên Trạch...diễn ra thường xuyên; nhiều nhà xe liên kết 
với đội ngũ “xe ôm”, “cò mồi” thông báo khi có lực lượng Thanh tra GTVT, 
CSGT thực hiện nhiệm vụ trên đường.  

- Ý thức chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải hành khách của 
một số doanh nghiệp, chủ phương tiện, lái xe chưa cao. Mặt khác, tâm lý của 
người dân không muốn vào bến đón xe mà muốn được đón tại nhà hoặc ở ngoài 
đường cho thuận tiện, dẫn tới hiện tượng các xe khách vòng vo đón trả khách 
không đúng nơi quy định, sai lịch trình, hành trình xe chạy...  

- Do lực lượng mỏng, địa bàn rộng nên việc triển khai công tác đảm bảo 
TTATGT và xử lý xe vòng vo đón trả khách, xe chạy hợp đồng trá hình trên địa 
bàn chưa được khép kín thường xuyên liên tục. Trên thực tế việc xử lý đối với 
các xe sử dụng phù hiệu xe hợp đồng để chạy dù tuyến cố định là rất khó khăn, 
bởi vì khi các lực lượng kiểm tra, kiểm soát trên đường kiểm tra thì lái xe xuất 
trình được đầy đủ hợp đồng vận chuyển và danh sách hành khách trên xe, do đó 
không có căn cứ để xử lý. 

3. Nguyên nhân của hạn chế, khó khăn 
           Theo quy định tại Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của 
Bộ Giao thông vận tải đã quy định, khi sử dụng  xe ô tô có trọng tải thiết kế từ 
10 hành khách trở lên để thực hiện hợp đồng vận chuyển, trước khi thực hiện 
hợp đồng, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo tới Sở GTVT các thông tin 
như Hành trình (điểm khởi hành, lộ trình, điểm đón, trả khách, điểm kết thúc 
hành trình), thời gian thực hiện hợp đồng và số lượng khách bằng văn bản hoặc 
qua thư điện tử. 

Việc kiểm soát thông tin trong hợp đồng bằng phương pháp thủ công gặp 
nhiều khó khăn vì theo quy định, xe hợp đồng phải gắn phù hiệu “Xe hợp đồng”, 
phải niêm yết tên, số điện thoại của đơn vị kinh doanh ở hai bên thân xe, chỉ 
được phép đón, trả khách đã ghi trong hợp đồng… Thế nhưng, hầu hết các chủ 
phương tiện đều không thực hiện đúng quy định này vì họ đang kinh doanh vận 
tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định trá hình và có nhiều cách “lách luật”. Hơn 
nữa, quy định hiện hành lại cho phép các xe dưới 10 chỗ ngồi được thực hiện 
hợp đồng vận chuyển mà không phải thông báo với Sở Giao thông vận tải về 
điểm khởi hành, điểm kết thúc, lộ trình đi, số lượng khách, thời gian thực hiện 
hợp đồng… Vì vậy, cơ quan chức năng rất khó nhận dạng phương tiện để kiểm 
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tra, xử lý. Đây chính là kẽ hở cho “xe dù, bến cóc” lộng hành; mặt khác hành 
khách đang ưa chuộng loại xe này bởi nó tiện nghi và di chuyển thuận lợi hơn xe 
khách rất nhiều. Vì vậy, khi hành khách bênh vực, che giấu cho nhà xe, thì lực 
lượng chức năng khó có đủ căn cứ xử lý. Dù “được lòng” người dân nhưng hoạt 
động sai quy định của phương tiện này dẫn đến hệ quả là quản lý nhà nước 
không triệt tiêu được tình trạng “xe dù, bến cóc”. Số lượng lớn xe khách liên 
tỉnh chạy lòng vòng trong nội thành làm tăng mật độ giao thông và tai nạn giao 
thông. Trong khi đó, doanh nghiệp vận tải đang hoạt động tại các bến xe không 
có khách đi xe, nhưng vẫn phải trả các loại thuế, phí. 
 Nhiều xe hợp đồng hoạt động trên địa bàn tỉnh chủ yếu hoạt động trên 
tuyến Lạng Sơn đi Hà Nội, các xe này không thuộc các đơn vị vận tải trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn và không do địa phương quản lý, cấp phù hiệu. Công tác phối 
hợp quản lý giữa hai Sở còn bất cập, chưa kịp thời. 

III. Kiến nghị, đề xuất.  
- Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và các văn bản pháp 
luật về kinh doanh vận tải khách đến các chủ xe và lái xe hoạt động kinh doanh 
vận tải trên địa bàn.  

- Tăng cường phối hợp giữa hai đầu Sở trong việc cung cấp thông tin các 
phương tiện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh này nhưng lại do tỉnh kia quản lý để 
tăng cường kiểm tra đối với các phương tiện chạy hợp đồng thường xuyên hoạt 
động trên một một tuyến thông qua thiết bị giám sát hành trình và xử lý nghiêm 
theo quy định. 

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở với các lực lượng chức năng: Tăng 
cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các xe hợp đồng. Khi 
các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát phát hiện, lập biên bản xử lý đối với các 
xe hợp đồng vi phạm các điều kiện kinh doanh vận tải thì đồng thời gửi thông báo 
về Sở để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. 

- Đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm trình Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị 
định 86/2014/NĐ-CP và Thông tư liên quan, theo hướng: 

+ Nâng cao quy định về điều kiện kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng: 
Đối với hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh tại địa bàn địa phương. 

+ Bổ sung chế tài xử phạt đối với các xe hợp đồng vi phạm. 
+ Quy định xe hợp đồng không được đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở 

chi nhánh và không được dừng đón quá 03 điểm trên 1 hành trình. 
+ Quy định xe hợp đồng phải niêm yết dấu hiệu để phân biệt với các xe hoạt 

động theo tuyến cố định để hành khách và lực lượng chức năng trên đường dễ phát 
hiện (Ví dụ: trên phía trên cùng của kính chắn gió đầu xe dán dòng chữ XE HỢP 
ĐỒNG). Ngoài ra, không được niêm yết thông tin về tuyến như xe tuyến cố định. 

+ Xem xét quy định không cấp phù hiệu Xe hợp đồng cho các xe cải tạo lại 
số ghế. 
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+ Đối với các doanh nghiệp, HTX thì danh sách hợp đồng phải là bản in 
trên máy vi tính và có đóng dấu của Doanh nghiệp, hợp tác xã. 

+ Xây dựng phần mềm cho các đơn vị vận tải thông báo các thông tin về 
hợp đồng gửi về Sở để thuận tiện trong công tác kiểm tra, giám sát. 
 Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Giao thông vận 
tải./. 
 

Nơi nhận:               
- Bộ GTVT; 
- TCĐBVN; 
- UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Website Sở GTVT; 
- Lưu: VP, QLVTPTNL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

  
 
 
 

Nguyễn Ngọc Huy 
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