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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 phúc đáp văn bản số 1611/2020 

/CVNMHANAM ngày 16/11/2020 của 

Chi nhánh công ty TNHH TM & DL 

Nguyên Minh tại Hà Nam. 

 

 
 

Kính gửi:  Chi nhánh Công ty TNHH TM &DL Nguyên Minh 

tại Hà Nam 
 

 

 

Ngày 24/11/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nam nhận được Công văn số 

1611/2020/CVNMHANAM ngày 16/11/2020 của Chi nhánh Công ty TNHH 

TM &DL Nguyên Minh tại Hà Nam về việc trả lời cho doanh nghiệp có được áp 

dụng công nghệ vào quản lý đối với loại hình kinh doanh vận tải bằng xe hợp 

đồng. Sau khi nghiên cứu, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau: 

1. Việc áp dụng kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng 

áp dụng hình thức hợp đồng điện tử đã được quy định cụ thể tại Điều 16 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 ô tô. 

2. Trong quá trình thực hiện, đề nghị đơn vị thực hiện theo đúng các quy 

định hiện hành, trong đó lưu ý một số điểm sau: 

- Thực hiện các quy định về vận tải hành khách theo hợp đồng quy định tại 

Điều 7 Nghị định số 10/2020/NĐ - CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ. 

- Quy định chi tiết đối với xe ô tô, quyền hạn và trách nhiệm của đơn vị 

kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng tại Điều 43, Điều 44, Điều 45 

Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải; quy 

định về công tác đảm bảo ATGT trong hoạt động kinh doanh vận tải được cụ thể 

tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 10/2020/NĐ - CP ngày 17/01/2020 của Chính 

phủ; lắp camera đối với xe kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ 

(kể cả người lái) trở lên thực hiện theo khoản 2 Điều 13 Nghị định số 

10/2020/NĐ - CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ. 

- Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có sức chứa dưới 9 

chỗ ngồi (kể cả người lái) sử dụng hợp đồng điện tử có niên hạn sử dụng không 

quá 12 năm (tính từ năm sản xuất) theo điểm đ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 

10/2020/NĐ - CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ. 
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3. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình quản lý, điều hành 

hoạt động vận tải của đơn vị để phục vụ trong công tác thanh tra, kiểm tra, thời 

gian lưu trữ tối thiểu 03 năm. 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam có ý kiến để đơn vị biết, nghiên cứu, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên ; 

- Giám đốc sở   (để báo cáo); 

- Trang TTĐT sở; 

- Lưu: VT,QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
 


		2020-12-11T13:36:49+0700


		2020-12-14T09:34:53+0700


		2020-12-14T10:21:04+0700


		2020-12-14T10:21:04+0700


		2020-12-14T10:21:04+0700


		2020-12-14T10:21:04+0700


		2020-12-14T10:21:04+0700




