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Về việc chấn chỉnh và xử lý vi 
phạm về việc sử dụng phần mềm 
quản lý bến xe khách theo lộ trình 

quy định tại Nghị định 
10/2020/NĐ-CP. 

 

    

                            
                        Kính gửi:   

                      - Các đơn vị quản lý bến xe khách trên địa bàn tỉnh; 
                                       - Thanh tra Giao thông vận tải. 

 
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và hoạt động kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô; Thực hiện chức năng về quản lý hoạt động kinh doanh vận 
tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải đã có nhiều văn bản về việc đôn đốc sử 
dụng phần mềm quản lý bến xe khách để quản lý hoạt động xe ra, vào bến và 
cung cấp thông tin trên Lệnh vận chuyển về Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 
Thời hạn cuối cùng phải hoàn thành xong trước 30/9/2020.  

Hiện nay, Sở GTVT Lạng Sơn đang quản lý 09 bến xe khách trên địa bàn 
tỉnh, trong đó có 06 bến là bến xe khách loại 1 đến loại 4, thuộc diện phải trang 
bị phần mềm quản lý bến xe khách và truyền dẫn dữ liệu quy định tại Nghị định 
số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT trước 30/9/2020. Tuy 
nhiên, đến nay qua trích xuất báo cáo tại Phần mềm quản lý bến xe toàn quốc 
cho thấy có 04 bến xe đã áp dụng phần quản lý bến xe khách nhưng truyền dẫn 
chưa đầy đủ, còn có 02 bến xe khách chưa thực hiện việc áp dụng phần quản lý 
bến xe khách theo quy định (Phụ lục báo cáo hoạt động bến xe khách kèm theo).  

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đề nghị các đơn vị quản lý bến xe khách 
và Thanh tra giao thông vận tải thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các bến xe khách đã sử dụng phần mềm Quản lý bến xe khách (Bến xe 
Phía Bắc TP Lạng Sơn, Bến xe Phía Nam TP Lạng Sơn, Bến xe Hữu Lũng, Bến 
xe Tân Thanh), tuy nhiên dữ liệu cập nhật chưa đầy đủ, có truyền dữ liệu nhưng 
không liên tục phải thực hiện việc cập nhật dữ liệu đầy đủ thực tế tại bến, truyền 
dẫn dữ liệu và nâng cấp phần mềm quản lý theo quy định tại Nghị định số 
10/2020/NĐ-CP (Văn bản số 1937/SGTVT-QLVTPTNL ngày 03/8/2020; Văn 
bản số 949/SGTVT-QLVTPTNL ngày 15/4/2021 của Sở GTVT); 

2. Các bến xe khách chưa đầu tư phần mềm Quản lý bến xe khách (Bến xe 
Đồng Đăng, Bến xe, Trạm trung chuyển hành khách quốc tế tại cửa khẩu Hữu 
Nghị): phải thực hiện ngay việc trang bị phần mềm Quản lý bến xe khách theo 
quy định. 

3. Đối với các bến xe khách còn lại (Bến xe Pắc Khuông, Bến xe Bắc Sơn, 
Bến xe Đình Lập): phải có phương án trang bị phần mềm và thực hiện truyền 
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dẫn dữ liệu về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 01 tháng 
7 năm 2021. 

4. Giao Thanh tra GTVT. 

Kiểm tra xử lý đối với các bến xe khách đã đến lộ trình nhưng chưa đầu tư 
sử dụng phần mềm quản lý bến xe quy định, Sở Giao thông vận tải yêu cầu 
Thanh tra Giao thông vận tải xử lý theo Điểm g Khoản 7 Điều 28 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. Báo cáo kết quả 
xử lý vi phạm về Sở GTVT trước ngày  15/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Tổng 
cục Đường  bộ Việt Nam theo quy định. 

Sở GTVT Lạng Sơn đề nghị các đơn vị khẩn trương và nghiêm túc triển 
khai thực hiện./.   

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở;  
- Phòng QLVTPTNL, TTGTVT; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT. 
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