
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày        tháng        năm 

V/v 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 

ĐBVN 

 

 

Kính gửi: Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh 

 

 Thực hiện Nghị định số 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; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bến xe khách sửa đổi lần 01 

năm 2015 (sửa đổi 1:2015 QCVN 45:2012/BGTVT) của Bộ Giao thông vận tải. 

 Sau khi kiểm tra, ra soát hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 02/04 bến xe 

khách trang bị phần mềm quản lý bến xe khách; trong đó: có 01 bến xe đang truyền 

dữ liệu thường xuyên, 01 bến xe đã khắc phục ngừng truyền dữ liệu, 02 bến xe 

khách chưa trang bị phần mềm quản lý bến xe khách (Có phụ lục kèm theo). 

 Để đảm bảo đáp ứng theo đúng lộ trình quy định tại Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT. Sở GTVT Hà Nam yêu 

cầu các đơn vị kinh doanh bến xe khách thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Các bến xe khách từ loại 01 đến loại 4 thực hiện đúng lộ trình về trang 

bị phần mềm và truyền dẫn dữ liệu quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và 

Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT cụ thể: 

 - Đối với các bến xe khách đã trang bị phần mềm và truyền tải dữ liệu: sử 

dụng phần mềm và truyền tải dữ liệu liên tục về máy chủ của Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam theo quy định tại Điều 50 và khoản 4 Điều 51 của Thông tư số 

12/2020/TT-BGTVT. Trường hợp dữ liệu truyền về máy chủ của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam chưa đầy đủ thông tin theo quy định, phải thực hiện nâng 

cấp phần mềm đáp ứng yêu cầu. 

 - Đối với các bến xe khách chưa trang bị phần mềm hoặc chưa truyền dữ 

liệu: phải thực hiện ngay việc trang bị hoặc nâng cấp phần mềm quản lý bến xe 

khách để quản lý hoạt động xe ra, vào bến theo đúng lộ trình quy định tại khoản 

8 Điều 4 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và truyền dữ liệu liên tục về máy 

chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định tại Điều 50 và khoản 4 

Điều 51 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT. 



 - Cấu trúc, định dạng dữ liệu và giao thức để các đơn vị thực hiện việc 

truyền dữ liệu về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (chuẩn kết nối 

theo phụ lục II đính kèm văn bản số 5176/TCĐBVN-VT ngày 24/7/2020 của 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam). 

 2. Đối với các bến xe khách còn lại phải có phương án trang bị phần mềm 

và thực hiện truyền dẫn dữ liệu về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

trước ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

 3. Các bến xe có yêu cầu xây dựng phần mềm quản lý bến xe mới hoặc 

cần hỗ trợ điều chỉnh phần mềm và kết nối dữ liệu, liên hệ với Vụ Vận tải - 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam để được hướng dẫn, hỗ trợ, chi tiết liên hệ: 

 + Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ô D20, Tôn Thất Thuyết, 

Hà Nội: đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Hằng - Chuyên viên Vụ Vận tải, điện 

thoại: 0936.295.919. 

 + Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật: Công ty CP Tư vấn và chuyển giao công nghệ 

Sơn Phát, gặp đồng chí Uyển, điện thoại: 02083.607.668 hoặc 0965.097.289, 

Email: sonphattn@gmail.com. 

 Yêu cầu các bến xe khách trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. Sở GTVT Hà 

Nam sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục ĐBVN     (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở               

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: 

DANH SÁCH CÁC BẾN XE VÀ TRẠNG THÁI TRUYỀN DỮ LIỆU 

(Kèm theo văn bản số    /SGTVT-QLVT,PT&NL ngày     tháng     năm 2020     

của Sở GTVT Hà Nam) 

 

STT Tên bến 
Loại 

bến 
Trạng thái truyền dữ liệu 

1 Bến xe khách Vĩnh Trụ 4 Truyền dữ liệu thường xuyên 

2 Bến xe khách Hoà Mạc 4 Chưa trang bị phần mềm 

3 Bến xe khách Quế 6 Chưa trang bị phần mềm 

4 Bến xe khách Trung tâm Hà Nam 4 
Đã khắc phục ngừng truyền dữ 

liệu.  
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