
BQ GIAO THÔNG VN TAI CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tur do — Htnh phñc 

Ha Ni, ngày A tháng 3 nárn 2020 

A, 

HOA1OC 
KInh giri: 

- Các B: Cong an, Van hóa, Th thao và Du ljch, Khoa h9c 
và Cong ngh, Thông tin và Truyên thông, Y té, Lao dtng - 
Thucing binh và Xâ hi, Tài chInh, Cong Thuo'ng, Kê hoach 
vàDâu tu; 
- Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trrc thuc trung uang. 

Thirc hin các nhim vii duqc giao tai  Nghj dn1i s 1 0/2020/ND-CP ngày 
17/01/2020 cüa ChInh phü quy djnh v kinh doanh và diu kin kinh doanh vn tài 
bang xe ô to (sau day viêt tt là Nghj djnh sO 1 0/2020/ND-CP), B Giao thông vn 
tãi (GTVT) d khn trucing triên khai các nhim vii thuc ngành GTVT ngay sau 
khi Nghj djnh s 10/2020/ND-CP dtrçic ChInh phü ban hành. 

D tip tic thirc hin dng b các nhim vi duçic giao ti Nghj ctjnh s 
10/2020fND-CP, B GTVT trn trong d nghj các B lien quan và Uy ban nhân dan 
các tinh, thành ph ti-crc thuc trung 1rmg quan tam chi do trin khai thirc hin các 
nhiôm vi dA ducic giao Nghj dnh so 1 0/2020/ND-CP (cac nhim vy cy the' tçii Phy 
lyc gi'ti kern theo Cong van nay,). 

B GTVT trân tr9ng cam on sr quan tam ph& hçp cüa Qu B lien quan Va 
Uy ban nhân dan các tinh, thành ph tr1rc thuc trung uo'ng./. 

S6: t&!/BGTVT-VT 
V/v d nghj trin khai thuc hen Ngh djnh 
so 10/2020/ND-CP ngây 17/01/2020 cUa 
ChInh phü quy dlnh  v kinh doanh và 
diëu kin kinh doanh 4n tãi bang xc ô to 

No'inhcIn: 
-Nhutrên; 
- ThU tuàng ChInh phU (dO b/cáo); 
- B tnring (dO b/cáo); 
- Uy ban An toàn giao thông Quôc gia; 
- Van phOng Chjnh phU; 
- PhOng Thucrng mai  và Cong nghip Vit Nam; 
- Các Vi: Vn tái, Phap chê, Khoa hçc cOng ngh, 
An toàn giao thong, KO hoach và Dâu tu; 
- Thanh tra Bô; 
- Van phOng BO; 
- lông ciic Di.r&ng bO Vit Nam; 
- Cuc Dang kiêm Vit Nam; 
- Trung tam Cong ngh thông tin; 
- S& Giao thông 4n tái các tinh, thành phô trLrc 
thuc trung ixcing; 
- Li.ru VT, V.Tái (Phong 5b). 

Lê DInh Th9 
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PHV LUC 

C . THE CUA BQ GTVT, CAC BQ LIEN QUAN vA 
U1 -  JD IJC GIAO TA! NGHI DINH SO 1O/2020/ND-CP 

(G ' 'Cóng van  562.23L  /BGTVT- VT ngày 43/3/2020 cia Bó GTVT) 

I. Các nhim vai B GTVT âã và dang trin khai thirc hin 

(1) xây dmg dir thão Thông tu quy djnh và hrnng dn v t chirc, quân 1 
hoat dng 4n tài b.ng xe ô to và djch vii h trg 4n tái dung b (thay th Thông 
tu s 63/2014/TT-BGTVT, Thông tu s 60/2015/TT-BGTVT, Thông tu sO 
92/201 5/TT-BGTVT). Hin ti, B GTVT dang tng hqp, tip thu giái trInh và 
hoàn thin dr thào Thông tu d ban hành theo quy djnh; (2) dang rà soát sra dôi bô 
sung quy djnh ti Thông tu s 70/201 5/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 cüa B 
GTVT d b sung "Quy djnh màu sc Tern kiêm djnh phân bit xe O tO kinh doanh 
vtn tài"; (3) ban hành Van bàn s 1014/BGTVT-VT ngày 07/02/2020 dê giao cac 
co quan thuc B GTVT và các Si GTVT triên khai dn don vi kinh doanh 4n 
tài, hiêp hi vtn tái, don vj ben xe trên dja bàn thirc hin Nghj djnh so 
10/2020/ND-CP; (4) ban hãnh Quy& djnh s 146/QD-BGTVT ngày 11/02/2020 
Dung K hoch thi dim trin khai irng diing khoa hQc cong ngh h trç quãn 1 
và k& nôi hoat  dng 4n tái hành khách theo hçp dng (theo Quyêt djnh so 
24/QD-BGTVT ngày 07/01/2016) k tfi ngày 01/4/2020 d thrc hin theo quy 
djnh tai  Nghj djnh s 10/2020/ND-CP; (5) B GTVT cfing dã thông tin the nôi 
dung Thông cáo báo chI v ni dung md cüa Nghj djnh sO 1 0/2020/ND-CP, trã 
Ru các câu hOi do báo chI gui den B GTVT ye các ni dung ma doanh nghip và 
nguYi dan dang quan tam. Mt khác, B GTVT cüng d chuân bj 02 cuc h9p 
(cuc h9p báo, cuc h9p vOi các B lien quan tai  trii so B GTVT), tuy nhiên do 
tInh hlnh djch viêrn phM cp do chüng rnOi cüa virus corona (COVID- 19) vn con 
din bin phüc tap, vi th B GTVT dã hoân các cuc hçp nêu trên (thay vào do 
B GTVT dâ kjp than có các van bàn trin khai và d nghj phi hcip trin khai 
nhàm darn bão vn thirc hin dung các yêu câu và các quy djnh tti Nghj djnh s 
1 0/2020/ND-CP). 

II. Nhim viii cüa các B lien quan và UBND cp tinh thrçrc giao tii Nghj 
dlnh s6 1 012020/ND-C P 

A A 1. B9 Cong an (Then 24): 

"1. Kkm tra và th lj vi phgm trong vic thrc hin các quy d/nh ye' kinh 
doanh, diêu kin kinh doanh vn tái bang xe ô to theo quy djnh cia Nghj dinh nay 
và các quy djnh khác cia pháp lut lien quan. 

2. Kêt nôi, chia sé thông tin ye' xiphgt vi phgm hành chInh di vái td chj'c, 
cá nhân /dnh doanh vn tái bang xe 0 to cho Bç5 Giao thông vç2n tái dê phO'i hcip 
quán l" 
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A A • .A 2. BQ Van hoa, The thao va Pu 1!ch (Dieu 25): 

"Phái hQp v&i Uy ban nhán dan c4 tinh xác djnh dkm dImg, dâcho xe du ljch ". 

3. B Khoa h9c và Cong ngh (Diu 26): 

"1. Chá trI thdm d(nh quy chudn k9 thu2t quc gia theo quy d(nh cia Lut 
tiêu chuán và quy chudn k9 thut. 

2. Chi trI thy hiên hogt dc5ng kiém djnh taxi met. Thanh tra, kilm tra và xz 
lj vi phgm hành chInh dôi vài các to cht'c kkm dinh và si dung taxi met theo quy 
djnh czapháp lut. 

3. PMi hcrp vói Bô Giao thông vn tái xáy dmg tiêu chudn qudc gia, quy 
chuán k9 thuat  qucc gia ye thié't bj giám sat hành trInh. 

4. Phci hcip vái Bó Giao thông vn tái, Bó Thông tin và Truyn thông quy 
d.inh và hiróng dan v phán mm quán l hogt d5ng kinh doanh vn tái bang xe 6 
to và djch vu cong trtc tuyln ". 

A F, A A 4. B9 Thong tin va Truyen thong (Dieu 27): 

"1. Chz trl, phi hQp vO'i Bó Giao thông vçn tái hu-Ong dJn quán lj v th 
ding tn sO' vO tuyEn din, hq tang thông tin và cithc djch vi dl? 

lieu cho thiêt bj 
giám sat hành trInh cáa xe 0 tO và các thilt bj thông tin, lien lgc khác th dung 
trong cong tác quán l, dku hành ho cit dc5ng kinh doanh van tái bang xe 6 tO. 

2. PhO'i hçip vó'i Bç3 Giao thông vn tái quy djnh và hithng dán vphn mm 
quán lj hogt dçng kinh doanh vn tái bang xe ô to và djch vy cOng tryc tuyên. 

3. Chi trI, phO'i hcp vài Bô Cong Thu'ong, Bó Cong an, Bó Giao thông vn 
tái quán 1)5 và hzthng dan dcin vj cung cap phcn mêm z'ng dyng ho trçl kêt nôi vn 
tái quy djnh tgi Diu 35 cüa Nghj djnh nay ". 

5. Bô Y t (Diu 28): 

"1. Quy djnh và httO'ng d0n v tiêu chudn szc khOe và cci sá y té' khám thc 
khOe cza ngwài diu khién xe ô tO kinh doanh vn tái. 

2. Chü trl, phO'i hQp v&i Bó Giao thông vn tái thtc hin các quy djnh cña 
pháp luát ye khám bnh, chl?a bnh cho ngtth'i lao d5ng trong các doii vj kinh 
doanh vn tái bang xe 0 tO. 

3. Quy djnh và htró'ng dO"n v dyng cy y té' so' cá'p ciu, tzi thuO'c dy phOng 
trên các phuviig tin kinh doanh vn tái ". 

A A • a 6. B9 Lao d9ng - Thurng binh va Xa h9i (Oieu 29): 

"1. PhO'i hçtp vái Bç5 Giao thông vçn tái hiró'ng dJn thrc hin pháp lut lao 
d5ng, tiên lwo'ng, báo hiêm xâ h5i, th&i già lam vic, nghi ngo'i cia ngw&i lao d5ng 
trong hogt d5ng kinh doanh v4n  tái bang xe ô to. 
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2. Phi hcrp vó'i Bó Giao thông vn tái htthng dán thy'c hin các quy djnh 
cia pháp lut v cM d5, chInh sách &i vài ngzr&i khuyê't tat, ngw&i cao tuôi và 
các ä'ôi twçrng chInh sách khi si dyng các djch vy vn tái bang xe o to ". 

7. B Tài chinh (Diu 30): 

"1. Hiráng dn dan vj cung ca'p phdn mm, dcrn vi kinh doanh vn tái d 
thirc hin hcip dng din t dOi vO'i vic cung cap thông tin din t& dam báo quán 
lj chgt chë và thrc hin dy di nghia vy thus 

2. Quy djnh và hithng dn vic thcc hin ke't ni di? lieu hóa dan din t ye 
din t cüa các logi hInh kinh doanh vn tái hành khách và hang hoá bang xe 0 tO, 
chia sé thông tin cho Bó Giao thông v2n tái dé ph61 hQp quán lj. 

3. Chá trI, phi hcip vài Bó Giao thông vn tái và các b, ngành cO lien quan 
dam báo ngu3n kinh phi duy trI h thOng x lj di? 

lieu phyc vy vic ing dyng cong 
ngh thông tin trong cOng tác quán lj hogt dç5ng kinh doanh vn tái bang xe 6 to, 
trong dO có h thong th l dl? lieu tir thié't bj giám sat hành trInh cüa xe 0 to ". 

A A 8. B9 Cong Thiro'ng (Dieu 31): 

"1. Quy dlnh và hieóng dan v hogt dng cung ca'p djch vy thwo'ng mgi din 
ti trong un/i vtc van tái. 

2. Thanh tra, kiê'm tra và xi'c lj vi phgm v hoat d(5ng cung cap djch vy 
thwo'ng mgi din ti? trong lInh vc vn tái ". 

A A 9. B9 Ke hoch va Dau tir (Dieu 32): 

"há tn, phdi hcrp vái Bó Tài chInh, B5 Giao thông van tái và các bó, 
ngành cO lien quan dam báo ngun kinh phi du tu xây dtng hg tcng cong ngh 
dJphyc vy vic &ng dyng cOng ngh thông tin trong cong tác quán ij hogt d3ng 
/dnh doanh vn tái bcng xe ô tO, trong do cO h thdng xi't lj di? 

lieu ti? thiêt bj giám 
sat hành trinh cza xe 6 to ". 

A A .. .A 10. Uy ban nhan dan cap tinh (Dieu 33): 

"1. Chi dçio các ccr quan chzc náng cia dja phuv'ng thtc hin vic quOn lj 
hogt dç3ng vn tái bang xe 0 tO theo quy djnh cza Nghj djnh nay và các quy dlnh 
khác cla pháp luáz' cO lien quan. 

2. Xáy dyng ice' hogch phát trkn và quán l) phuvng tin kinh doanh van  tái 
dam báo phü hgp vO'i nhu cáu di igi cla ngwO'i dan và thyc trgng kIt clii hg tcng 
giao thông trên dja bàn. 

3. Quy djnh cy thl v vic quán lj hogt d5ng cia xe ô to van  tai trung 
chuyên hành khách trên dia bàn dja phu'ang. 

4. Xáy dyng và cOng bl: Danh myc mgng hthi tuyé'n vn tái khách cO' djnh 
nç3i tinh; mgng lu'ài tuyên xe bu5t n5i tinh và lin k; các dilm dIrng d phyc vy 
cho phwo'ng tin kinh doanh van tái dOn, trá khách trên dia bàn. 
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5. Quán l3 ho cit d(3ng v4n tái hành khách cong c5ng bang xe bujt trên dia 
bàn, phOi hp v&i Uy ban nhán dan cap tinh có tuyé'n xe bujt di qua dé thong nhát 
thu'c hiên các nhiém vu nêu tgi khoán 3 Diêu 5 cia Nghj tinh này, thông nhât v&i 
Bô Giao thông v2n tái tru'&c khi m& tuyén xe but cO diem dâu hoçc diem cuOi 
ncm trong khu vtc cáng hang khóng. 

6. Can c& vào tlnh hInh thrc te' tgi d.ia phu'o'ng d thy'c hin: 

a) Xáy dng các vj trI d6n, frá khách cho xe taxi, xe but theo quy djnh tgi 
khoán 5 Diu 5, khoán 6 Diu 6 cüa Nghj djnh nay; 

b) Quy dinh v tiêu chI và td chtc, quán các vj trI don, trá khách cho xe 
hcip dng, xe du lich trên dia bàn; xáy dyng, cOng bI vj trI don, frá khách cho xe 
hctp dng, xe du ljch trong khu vuv ni thành, nói thi thuóc các dO thi, 

c) Thông báo vj trI bIn xe hang tgi dja bàn, 

d) Xáy c4mg  và quán lj dilm dO taxi cOng c5ng trên dja bàn. 

7. Chi dgo Sâ Giao thông vn tái can c& vào danh myc mgng hthi tuyé'n vçn 
tái hành khách co' djnh lien tinh, ni tinh dä dzrçc cOng bl dl thông báo trên 
Trang thông tin din tit danh myc chi tilt tImg tuyên gOm các thông tin: Ben xe 
khách nc'i di, ben xe khách ncti den, hành trInh; tdng sO chuyén xe và giO' xuát ben 
cüa ti'cng chuyln xe dâ có don vj tham gia khai thác, sO chuye'n xe chita cO dun vj 
tham gia khai thác, thai gian giàn cách giIa các chuyên xe lien ké; cOng suát ben 
xe khách trên dja bàn (cong suât theo giô' và theo ngày). 

8. Can c& vào tInh hInh thyc te' tqi dja phzwng dl xác djnh và chi dao thrc 
hin lap camera giám sat tçii các vj trI cO dnh, tuyên duOng dl kiém soát hogt 
d3ng cüa các phutrng tin kinh doanh vn tái hành khách trên dja bàn. 

9. Chi dqo các cc' quan chic náng tiln hành thanh tra, kilm tra và xi l vi 
phgm trong viéc thrc hin các quy dinh ye kinh doanh, dilu Idén kinh doanh vn 
tái bang xe 0 tO theo quy djnh cza Nghj dinh nay và các quy djnh pháp luat  lien 
quan khác trén dja bàn djaphuvng"./. 
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