
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 tăng cường quản lý hoạt động 

vận chuyển, đưa đón học sinh, sinh 

viên và công nhân trên địa bàn tỉnh. 

 

 

  Kính gửi:  

    - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam 

    - Ban Quản lý các khu công nghiệp 

    - Các đơn vị vận tải hành khách theo hợp đồng. 

 

 Hiện nay trên địa bàn tỉnh có dịch vụ vận chuyển, đưa đón học sinh, sinh 

viên và công nhân. Hoạt động này góp phần thuận lợi, an toàn giao thông cho 

học sinh, sinh viên khi bước vào năm học mới và đi lại của công nhân trong các 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để quản lý hoạt động vận chuyển, đưa đón 

trên địa bàn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nam đề nghị: 

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam: 

 - Chỉ đạo các trường học không ký hợp đồng vận chuyển, xe đưa đón học 

sinh, sinh viên đối với các đơn vị vận tải không đủ điều kiện; chấm dứt hợp 

đồng vận chuyển đối với phương tiện, người lái xe ô tô không đủ điều kiện theo 

quy định; yêu cầu các nhà xe, lái xe tuyệt đối không chở quá tải, quá số người 

cho phép, không sử dụng xe hết hạn đăng kiểm, không có phù hiệu ‘‘xe hợp 

đồng’’ hoặc phù hiệu hết hạn, lái xe không có giấy phép lái xe phù hợp với loại 

xe đang điều khiển… Chấm dứt hợp đồng và phối hợp với các cơ quan liên quan 

xử lý nghiêm các lái xe, chủ xe không tuân thủ các quy định của pháp luật về an 

toàn giao thông và trách nhiệm đã được xác định trong hợp đồng đưa đón bằng 

xe ô tô. 

 - Chỉ đạo Thanh tra Sở Giao dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Thanh 

tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nam tổ chức kiểm tra, rà soát các trường sử dụng 

xe hợp đồng vận chuyển, đưa đón. 

 2. Ban Quản lý các khu công nghiệp:       

 - Chỉ đạo doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp không 

ký hợp đồng vận chuyển đối với các đơn vị vận tải không đủ điều kiện; chấm 

dứt hợp đồng vận chuyển đối với phương tiện, người lái xe ô tô không đủ điều 

kiện theo quy định; yêu cầu các nhà xe, lái xe tuyệt đối không chở quá tải, quá 

số người cho phép, không sử dụng xe hết hạn đăng kiểm, không có phù hiệu ‘‘xe 

hợp đồng’’ hoặc phù hiệu hết hạn, lái xe không có giấy phép lái xe phù hợp với 

loại xe đang điều khiển… Chấm dứt hợp đồng và phối hợp với các cơ quan liên 

quan xử lý nghiêm các lái xe, chủ xe không tuân thủ các quy định của pháp luật 

về an toàn giao thông và trách nhiệm đã được xác định trong hợp đồng đưa đón 

bằng xe ô tô. 



 - Phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nam tổ chức kiểm tra, 

rà soát các doanh nghiệp sử dụng xe hợp đồng vận chuyển, đưa đón. 

 3. Thanh tra Sở: Phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự 

- Công an các huyện, thị xã, thành phố và chính quyền địa phương tăng cường tuần 

tra, kiểm soát để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định 

trong tổ chức và quản lý hoạt động vận tải đặc biệt đối với hoạt động vận chuyển, 

đưa đón học sinh, sinh viên và công nhân. 

 4. Yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng: 

 - Rà soát quy trình đảm bảo an toàn giao thông của đơn vị, thực hiện đúng các 

quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 11 Nghị định 10/2020NĐ-CP và Điều 4 Thông tư 

12/2020/TT-BGTVT; Bổ xung ‘‘phương án kiểm soát để đảm bảo không còn hành 

khách trên xe khi đã kết thúc hành trình’’ vào quy trình đảm bảo an toàn giao thông 

(nếu chưa có)   

 - Thường xuyên duy trì và thực hiện chế độ bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo 

các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện. Nghiêm cấm 

đưa các phương tiện không đủ điều kiện an toàn vào hoạt động.   

 - Bố trí thời gian làm việc của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe theo đúng quy 

định hiện hành. 

 - Yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện các quy định trong hoạt 

động vận tải; không chở quá tải, tuyệt đối không lái xe khi uống rượu, bia; không sử 

dụng điện thoại khi lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu… Ngoài ra yêu cầu đơn vị 

thường xuyên nhắc nhở lái xe sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc, 

trước khi rời khỏi xe, người lái xe phải kiểm tra khoang hành khách để đảm bảo 

không còn hành khách trên xe. 

 - Yêu cầu đơn vị vận tải và lái xe chấp hành nghiêm quy định của pháp luật 

trong vận chuyển hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng; có phương án đảm bảo an 

toàn cho người ngồi trên xe theo đúng quy định. 

 5. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và Người lái:  

 - Phối hợp và cung cấp các dữ liệu liên quan trong việc quản lý hoạt động của 

đơn vị vận tải hành khách theo hợp đồng. 

 - Tham mưu, xử lý các vi phạm đối với đơn vị vận tải hành khách theo hợp 

đồng (nếu có). 

 Sở Giao thông Vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban ATGT tỉnh 

- Giám đốc Sở          (để b/c); 

- UBND các huyện, thị xã, TP; 

- Công tỉnh; 

- Công an các huyện, thị xã, TP; 

- Phòng QLVT,PT&NL     (để t/h); 

- Thanh tra Sở 

- Website Sở (Đăng công khai);              

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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