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V/v Triển khai sử dụng phần mềm dịch 
vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng 
ký khai thác tuyến vận tải hành khách 
cố định. 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô  
theo tuyến cố định trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện văn bản số 4300/TCĐBVN-VT ngày 25/6/2021 của Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam về triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối 
với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định, Sở Giao thông vận 
tải tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô 
theo tuyến cố định, phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải 

- Thực hiện truy cập phần mềm dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: 
https://tuyenvantai.mt.gov.vn để triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực 
tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định. 

- Đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn trên phần 
mềm. Kể từ ngày 01/7/2021 không nộp hồ sơ trực tiếp bằng bản giấy hoặc qua 
hệ thống bưu chính. (Có hướng dẫn gửi kèm) 

2. Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái 

- Bố trí cán bộ nghiệp vụ, cập nhật, sử dụng phần mềm để tiếp nhận và 
giải quyết hồ sơ nộp trực tuyến theo đúng lộ trình quy định tại khoản 5 Điều 20 
Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ, thời gian kể từ 
ngày 01/7/2021. 

      - Hướng dẫn các đơn vị vận tải trong việc triển khai phần mềm dịch vụ 
công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải. Tổng hợp những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy 
định. 

      Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 
nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Nhý trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, VTPT&NL. 
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