
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 
 

Số:         /UBND-GT 

V/v triển khai thực hiện Quy định 
về quản lý hoạt động của xe ô tô 
vận tải trung chuyển hành khách 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa, ngày       tháng 11 năm 2021  

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 
- Các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Văn hóa, Truyền 
thông và Thể thao; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Hạt 

Quản lý giao thông; Công an huyện Chiêm Hóa. 
 

Để kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện Quy định về quản lý hoạt động 
của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

ban hành kèm theo Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của 
UBND tỉnh. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:   

1. Các cơ quan, đơn vị tại mục “Kính gửi” thực hiện ngay việc tổ chức 
tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh 

doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn quản lý biết và thực hiện; 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động thực hiện và phối hợp chặt 

chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ  chức  thực hiện các nội 
dung các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi kèm theo văn bản này), đảm 

bảo kịp thời, nghiêm túc và đúng quy định. 

 2. Công an huyện chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình 
tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, kết hợp với công tác tuyên 
truyền, phổ biến để các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành 

khách bằng xe ô tô và nhân dân biết, thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên. 

 Yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; (T/hiện) 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Các Phó CT UBND huyện; 
- Chánh VP, phó CVP HĐND và UBND huyện; 
- Các chuyên viên; 
- Lưu: VT, KTHT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Vũ Đình Tân 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Số: 20/2021/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày  08  tháng 11  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung 
chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 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 số 02/2021/TT-

BGTVT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 

năm 2020 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 

178/TTr-SGTVT ngày 23/9/2021; Sở Tư pháp tại Báo cáo số 165/BC-STP ngày 

04/8/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hoạt động 

của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2021. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông 

vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành 

cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  Nơi nhận: 
- Bộ Giao thông vận tải; 
- Thường trực Tỉnh ủy;           (Báo cáo) 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu QH tỉnh; 
- Vụ pháp chế - Bộ GTVT; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Như Điều 3; (thi hành) 

- Sở Tư pháp; 
- Đài PT&TH tỉnh; 
- Báo Tuyên Quang; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, ĐTXD. (Ch) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Sơn 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
QUY ĐỊNH 

Về Quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
(Kèm theo Quyết định số  20 /2021/QĐ-UBND ngày 08 /11/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định về xe trung chuyển, sử dụng xe trung chuyển, 

phạm vi hoạt động, thời gian hoạt động và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xe trung chuyển hành khách trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Các nội dung không được quy định tại Quy định này thì thực hiện theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý hoạt động xe ô tô trung 

chuyển hành khách; các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách 

bằng xe ô tô theo tuyến cố định, Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hành 

khách tuyến cố định. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định là nơi dừng xe trên đường bộ 

dành cho xe ô tô hoạt động theo tuyến cố định được dừng để hành khách lên, 

xuống xe trên hành trình xe chạy do cơ quan có thẩm quyền thông báo đưa vào 

sử dụng. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Quy định về xe trung chuyển và sử dụng xe trung chuyển 

hành khách 

1. Xe trung chuyển 

a) Xe trung chuyển hành khách phải đáp ứng các điều kiện quy định tại 

Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh 

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT-

BGTVT ngày 29/5/2020 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 

và các quy định khác có liên quan. 
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b) Đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở lên phải trang bị phương tiện phòng 

cháy và chữa cháy theo quy định tại Thông tư số 57/2014/TT-BCA ngày 

26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phòng cháy và 

chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (được sửa đổi, bổ 

sung tại Thông tư số 148/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020). 

2. Sử dụng xe trung chuyển 

Xe trung chuyển chỉ được sử dụng để vận chuyển hành khách (đi trên các 

tuyến cố định của đơn vị vận tải hành khách) đến bến xe, điểm đón, trả khách 

trên tuyến hoặc ngược lại và hành khách không phải trả thêm bất kỳ khoản chi 

phí nào khác ngoài giá vé trên tuyến cố định theo quy định. 

Điều 5. Phạm vi hoạt động 

1. Các xe trung chuyển hành khách của các đơn vị vận tải hành khách 

bằng xe ô tô theo tuyến cố định chỉ được trung chuyển hành khách từ bến xe nơi 

mà đơn vị đăng ký khai thác tuyến đến trung tâm các xã, phường, thị trấn và các 

điểm dừng, đón trả khách tuyến cố định trong phạm vi thuộc địa bàn huyện, 

thành phố. Trường hợp xe trung chuyển hành khách tại bến xe trên địa bàn thành 

phố Tuyên Quang thì được trung chuyển hành khách liên huyện, thành phố 

nhưng cự ly vận chuyển không quá 20km từ bến xe nơi đơn vị khai thác tuyến. 

2. Xe trung chuyển hành khách không được hoạt động vượt quá ranh giới 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang sang phạm vi tỉnh liền kề để đón, trả khách. 

Điều 6. Thời gian hoạt động 

1. Xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách được phép hoạt động trung 

chuyển hành khách trên địa bàn trong phạm vi quy định 24/24 giờ, nhưng phải 

đảm bảo phù hợp với thời gian đi và đến theo phương án, biểu đồ hoạt động của 

phương tiện vận tải tuyến cố định mà doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký với 

cơ quan quản lý tuyến và niêm yết tại bến xe. 

2. Đối với các tuyến đường, cầu có đặt biển báo hiệu quy định hạn chế xe 

khách theo trọng tải và thời gian ghi trên biển báo vào các giờ cao điểm để tránh 

gây ùn tắc giao thông thì các xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách phải chấp 

hành nghiêm quy định của hệ thống biển báo hiệu. 
 

Chương III 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC 

 

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải 

1. Tổ chức triển khai thực hiện Quy định này và quản lý, cấp phù hiệu 

“XE TRUNG CHUYỂN” theo quy định. 
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2. Phối hợp với Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện quản lý hoạt động vận tải 

hành khách bằng xe trung chuyển trên địa bàn tỉnh. 

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý những vi phạm về hoạt động vận tải 

hành khách bằng xe trung chuyển trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

4. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý hoạt động xe trung 

chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong 

quá trình thực hiện, tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa 

đổi, bổ sung các nội dung liên quan cho phù hợp. 

Điều 8. Trách nhiệm của Công an tỉnh  

1. Thực hiện kiểm tra và xử lý những vi phạm đối với hoạt động xe trung 

chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và Quy định này. 

2. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kết nối, chia sẻ thông tin về xử phạt 

vi phạm hành chính đối với hoạt động các xe trung chuyển hành khách để phối 

hợp, quản lý.  

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

1. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong công tác quản lý hoạt động xe 

ô tô vận tải trung chuyển hành khách thuộc địa bàn quản lý. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những quy định về quản lý hoạt động 

đối với xe trung chuyển hành khách và chỉ đạo các lực lượng chức năng thực 

hiện kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách của các xe 

trung chuyển trên phạm vi địa phương. 

Điều 10. Trách nhiệm của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh 

vận tải hành khách theo tuyến cố định 

1. Xây dựng phương án tổ chức hoạt động của các xe ô tô vận tải trung 

chuyển theo phụ lục, kèm theo Quy định này gửi Sở Giao thông vận tải nơi cấp 

giấy phép kinh doanh vận tải để chấp thuận, xác nhận trước khi hoạt động. 

2. Không được sử dụng xe trung chuyển hành khách để hoạt động kinh 

doanh vận tải. 

3. Công khai niêm yết biển số xe, thời gian hoạt động của xe trung chuyển 

tại nơi bán vé, trụ sở của doanh nghiệp, hợp tác xã và bến xe để hành khách biết. 

4. Trước khi đưa xe trung chuyển vào phục vụ hành khách, các đơn vị vận 

tải phải thông báo với các bến xe để được kiểm tra, quản lý trong suốt thời gian 

phục vụ xe ra, vào bến để đón, trả khách. 
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5. Có trách nhiệm kiểm tra, bố trí lái xe đủ điều kiện điều khiển phương 

tiện, thực hiện đúng theo phương án hoạt động đã đăng ký với Sở Giao thông 

vận tải. 

6. Báo cáo hàng tháng tình hình trung chuyển hành khách về bến xe nơi 

trung chuyển và Sở Giao thông vận tải các nội dung: Tuyến thực hiện trung 

chuyển hành khách, số lượng xe trung chuyển, số hành khách trung chuyển. 

Thời gian báo cáo trước ngày 03 của tháng liền kề sau tháng báo cáo; mốc lấy số 

liệu báo cáo tính từ ngày đầu tháng đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo. 

Điều 11. Trách nhiệm của các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh 

1. Sắp xếp, bố trí xe trung chuyển hành khách ra, vào bến đón, trả khách. 

Kiểm tra các điều kiện hoạt động của lái xe và phương tiện trung chuyển khi 

hoạt động tại bến xe theo quy định. 

2. Kiến nghị với Sở Giao thông vận tải để thu hồi phù hiệu xe trung chuyển 

hành khách vi phạm phương án hoạt động và các nội dung của Quy định này. 

3. Theo dõi, tình hình hoạt động của các xe trung chuyển hành khách tại  

bến, tổng hợp báo cáo kết quả trung chuyển hành khách về Sở Giao thông vận tải. 

Thời gian báo cáo trước ngày 03 của tháng liền kề sau tháng báo cáo; mốc lấy số 

liệu báo cáo tính từ ngày đầu tháng đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo. 

Điều 12. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức và cá nhân liên 

quan thực hiện Quy định này bảo đảm chặt chẽ đúng quy định của pháp luật. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm 

Quy định này. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc 

phát sinh vấn đề mới, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời đến Sở Giao thông 

vận tải để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định 

điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Sơn 

    



 
 

PHỤ LỤC 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20 /2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 

của UBND tỉnh Tuyên Quang) 
 
 
 

Tên Doanh nghiệp, HTX … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày      tháng     năm 
 
 

PHƯƠNG ÁN 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA XE Ô TÔ TRUNG CHUYỂN HÀNH KHÁCH 
 

  
I. Tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh có xe trung chuyển hoạt động 

1. Tên Tuyến: ………………… đi ………………….. và ngược lại. 
2. Bến đi:……………………………………………………………………………. 
3. Bến đến:………………………………………………………………………….. 

4. Cự ly tuyến:……………………………………………………………………… 
 II. Thời gian biểu đồ xe chạy tuyến cố định 

1. Giờ xuất bến tại bến xe 
 

TT Giờ xuất 

bến 

Biển kiểm soát Sức chứa Nhãn hiệu 

xe 

Năm sản 

xuất Ghế G. Nằm 

1       

2       
 

2. Giờ về đến bến xe 

TT Giờ nhập 

bến 

Biển kiểm soát Sức chứa Nhãn hiệu 

xe 

Năm sản 

xuất Ghế G. Nằm 

1       

2       
 

III. Thời gian hoạt động và phương tiện sử dụng trung chuyển hành khách 

1. Đón khách về bến xe 

TT Thời gian 

hoạt động 

Biển kiểm soát Nhãn 

hiệu xe 

Sức chứa Năm sản 

xuất 

Ghi chú 

1 Từ … đến ….      

2 Từ … đến ….      

2. Trả khách về 

TT Thời gian 

hoạt động 

Biển kiểm soát Nhãn 

hiệu xe 

Sức chứa Năm sản 

xuất 

Ghi chú 

1 Từ … đến ….      

2 Từ … đến ….      
 

IV. Bố trí lái xe phục vụ đón trả hành khách 

T

T 

Họ và tên Năm sinh Số GPLX Số ĐT Điều khiển xe mang 

BKS 

1      

2      
 

Doanh nghiệp, HTX ………..cam kết thực hiện đúng các nội dung theo phương 
án đã đăng ký. 
 

XÁC NHẬN CỦA SỞ GTVT ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ VẬN TẢI 

(Ký tên và đóng dấu) 
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