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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 91/2009/Nð-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009

NGHỊ ðỊNH
Về kinh doanh và ñiều kiện kinh doanh
vận tải bằng xe ô tô
_________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét ñề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,
NGHỊ ðỊNH:

Chương I
QUY ðỊNH CHUNG

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Nghị ñịnh này quy ñịnh về kinh doanh, ñiều kiện kinh doanh và việc cấp
Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Nghị ñịnh này áp dụng ñối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc liên
quan ñến kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam.
ðiều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau:
1. ðơn vị kinh doanh là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham
gia kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
2. Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hành
khách, hàng hóa có thu tiền.
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Chương II
KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

ðiều 4. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố ñịnh
1. Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố ñịnh có xác ñịnh bến ñi,
bến ñến và ngược lại với lịch trình, hành trình phù hợp do doanh nghiệp, hợp
tác xã ñăng ký và ñược cơ quan quản lý tuyến chấp thuận.
2. Tuyến vận tải hành khách cố ñịnh bằng xe ô tô bao gồm: tuyến liên
tỉnh và tuyến nội tỉnh. Tuyến liên tỉnh có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên phải
xuất phát và kết thúc tại bến xe loại 4 (bốn) trở lên.
3. Nội dung quản lý tuyến
a) Theo dõi, tổng hợp lưu lượng và nhu cầu ñi lại của hành khách trên
tuyến; tình hình hoạt ñộng của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên tuyến;
b) Xây dựng quy hoạch mạng lưới tuyến, công bố tuyến;
c) Chấp thuận mở tuyến, ngừng hoạt ñộng tuyến, khai thác trên tuyến, bổ
sung hoặc ngừng hoạt ñộng của phương tiện.
4. Khai thác tuyến
a) Doanh nghiệp, hợp tác xã ñược ñăng ký khai thác trên các tuyến ñã
công bố;
b) Doanh nghiệp, hợp tác xã ñược ñăng ký mở tuyến mới. Thời gian khai
thác thử là 06 (sáu) tháng, kết thúc thời gian khai thác thử doanh nghiệp, hợp
tác xã báo cáo cơ quan quản lý tuyến ñể công bố tuyến;
c) Chỉ những doanh nghiệp, hợp tác xã ñã tham gia khai thác thử mới
ñược tiếp tục khai thác trong thời gian 12 (mười hai) tháng tiếp theo kể từ khi
công bố tuyến;
d) Cơ quan quản lý tuyến quyết ñịnh: tăng doanh nghiệp hoạt ñộng trên
tuyến khi hệ số có khách (xuất phát tại bến) bình quân trên tuyến ñạt trên 50%;
tăng số lượng phương tiện của doanh nghiệp ñang hoạt ñộng khi hệ số có
khách (xuất phát tại bến) bình quân trên tuyến của doanh nghiệp ñạt trên 50%.
5. Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về việc công bố, tổ chức quản lý tuyến
vận tải hành khách cố ñịnh theo cự ly và phạm vi hoạt ñộng.
ðiều 5. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
1. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố ñịnh có các
ñiểm dừng, ñón trả khách và xe chạy theo biểu ñồ vận hành trong phạm vi nội
thành, nội thị, phạm vi tỉnh hoặc trong phạm vi giữa 02 tỉnh liền kề; trường hợp ñiểm
ñầu hoặc ñiểm cuối của tuyến xe buýt liền kề thuộc ñô thị ñặc biệt thì không vượt quá
03 tỉnh, thành phố. Cự ly tuyến xe buýt không quá 60 (sáu mươi) ki lô mét.
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a) Biểu ñồ vận hành: tần suất tối ña là 30 phút/lượt ñối với các tuyến
trong nội thành, nội thị; 45 phút/lượt ñối với các tuyến khác;
b) Khoảng cách tối ña giữa 2 ñiểm dừng ñón, trả khách liền kề trong nội
thành, nội thị là 700 m, ngoài nội thành, nội thị là 3.000 m;
2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau ñây gọi
là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành quy hoạch mạng lưới tuyến, xây dựng
và quản lý kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt ñộng xe buýt, công bố tuyến, giá vé,
các chính sách ưu ñãi của nhà nước về khuyến khích phát triển vận tải hành
khách bằng xe buýt trên ñịa bàn.
ðiều 6. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
1. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có hành trình và lịch trình
theo yêu cầu của hành khách; cước tính theo ñồng hồ tính tiền căn cứ vào
ki lô mét xe lăn bánh, thời gian chờ ñợi.
2. Có hộp ñèn với chữ "TAXI" gắn trên nóc xe; hộp ñèn phải ñược bật
sáng khi xe không có khách và tắt khi trên xe có khách.
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức và quản lý ñiểm ñỗ xe taxi công cộng.
ðiều 7. Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp ñồng
1. Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp ñồng là kinh doanh vận tải
hành khách có lộ trình và thời gian theo yêu cầu của hành khách, có hợp ñồng
vận tải bằng văn bản.
2. Xe hoạt ñộng phải có hợp ñồng vận tải ghi rõ số lượng hành khách;
trường hợp xe vận tải hành khách với cự ly từ 100 ki lô mét trở lên phải kèm
theo danh sách hành khách; không ñược ñón thêm khách ngoài danh sách theo
hợp ñồng; không ñược bán vé cho hành khách ñi xe.
ðiều 8. Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô
1. Kinh doanh vận chuyển khách du lịch là kinh doanh vận tải khách
theo tuyến, chương trình và ñịa ñiểm du lịch.
2. Khi vận chuyển khách du lịch, lái xe phải mang theo hợp ñồng vận
chuyển khách du lịch hoặc hợp ñồng lữ hành (bản chính hoặc bản phô tô có
xác nhận của ñơn vị kinh doanh du lịch), chương trình du lịch và danh sách
hành khách, không ñược ñón thêm khách ngoài danh sách, không ñược bán vé
cho hành khách ñi xe.
ðiều 9. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
1. Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường (trừ taxi chở hàng) khi chở
hàng hóa trên ñường, lái xe phải mang theo hợp ñồng vận tải hoặc giấy vận tải.
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2. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe taxi tải
a) Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe taxi tải là việc sử dụng xe ô tô
có trọng tải dưới 1.500 kg ñể vận tải hàng hóa; cước tính theo ñồng hồ tính
tiền căn cứ vào ki lô mét xe lăn bánh;
b) Mặt ngoài hai bên thành xe hoặc cánh cửa xe sơn chữ “TAXI TẢI”,
số ñiện thoại liên lạc, tên ñơn vị kinh doanh.
3. Kinh doanh vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng.
a) Kinh doanh vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng là việc sử dụng xe
ô tô phù hợp ñể kinh doanh vận chuyển các loại hàng siêu trường, siêu trọng;
b) Khi vận chuyển, lái xe phải mang theo giấy phép sử dụng ñường bộ;
c) ðơn vị kinh doanh phải chịu chi phí gia cố cầu ñường bộ (nếu có)
theo yêu cầu của cơ quan quản lý ñường bộ.
4. Kinh doanh vận chuyển hàng nguy hiểm tuân theo Nghị ñịnh của
Chính phủ quy ñịnh danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm
và thẩm quyền cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm.
ðiều 10. Giới hạn trách nhiệm của người kinh doanh vận tải hàng
hoá trong việc bồi thường hàng hoá hư hỏng, mất mát, thiếu hụt
1. Việc bồi thường hàng hóa hư hỏng, mất mát, thiếu hụt ñược thực hiện
theo hợp ñồng vận tải hoặc theo thỏa thuận giữa người kinh doanh vận tải và
người thuê vận tải.
2. Trường hợp không có thỏa thuận trong hợp ñồng vận tải việc bồi
thường hàng hoá hư hỏng, mất mát, thiếu hụt do lỗi của người kinh doanh vận
tải hàng hoá thì mức bồi thường không vượt quá 20.000 (hai mươi nghìn) ñồng
Việt Nam cho một ki lô gam hàng hoá bị tổn thất ñối với hàng hoá không ñóng
trong bao, kiện hoặc không vượt quá 7.000.000 (bảy triệu) ñồng Việt Nam
cho một bao, kiện hàng hóa bị tổn thất ñối với hàng hóa ñóng trong bao, kiện.
Chương III
ðIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

ðiều 11. ðiều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
ðơn vị kinh doanh phải có ñủ các ñiều kiện sau ñây:
1. ðăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy ñịnh của pháp luật.
2. Bảo ñảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện
phù hợp với hình thức kinh doanh:
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a) Có phương án kinh doanh, trong ñó bảo ñảm thời gian thực hiện hành
trình chạy xe, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe;
b) Có ñủ số lượng phương tiện thuộc quyền sở hữu của ñơn vị kinh
doanh hoặc quyền sử dụng hợp pháp của ñơn vị kinh doanh ñối với xe thuê tài
chính của tổ chức cho thuê tài chính, xe thuê của tổ chức, cá nhân có chức
năng cho thuê tài sản theo quy ñịnh của pháp luật.
Trường hợp xe ñăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã phải có cam
kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong ñó quy ñịnh về quyền, trách
nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, ñiều hành của hợp tác xã ñối với xe ô tô
thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã.
Số lượng phương tiện phải phù hợp với phương án kinh doanh.
c) Còn niên hạn sử dụng theo quy ñịnh;
d) ðược kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo quy ñịnh.
3. Phương tiện phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy ñịnh tại
ðiều 12 Nghị ñịnh này.
4. Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:
a) Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp ñồng lao ñộng bằng
văn bản với ñơn vị kinh doanh; lái xe không phải là người ñang trong thời
gian bị cấm hành nghề theo quy ñịnh của pháp luật; lái xe taxi, lái xe buýt,
nhân viên phục vụ trên xe phải ñược tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải
khách, an toàn giao thông theo quy ñịnh của Bộ Giao thông vận tải.
b) ðơn vị kinh doanh bố trí ñủ số lượng lái xe và nhân viên phục vụ trên
xe phù hợp phương án kinh doanh và các quy ñịnh của pháp luật; ñối với xe ô
tô kinh doanh vận tải hành khách từ 30 (ba mươi) chỗ ngồi trở lên phải có
nhân viên phục vụ trên xe.
5. Người trực tiếp ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh vận tải của doanh
nghiệp, hợp tác xã (ñảm nhận một trong các chức danh: Giám ñốc, Phó giám
ñốc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã; trưởng bộ phận nghiệp vụ ñiều
hành vận tải) phải ñáp ứng ñầy ñủ các ñiều kiện:
a) Có trình ñộ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc trình ñộ
cao ñẳng, ñại học chuyên ngành khác;
b) Tham gia công tác quản lý vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô từ 03 (ba) năm trở lên;
c) Bảo ñảm và phải chứng minh có ñủ thời gian cần thiết ñể trực tiếp
ñiều hành hoạt ñộng vận tải.
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6. Nơi ñỗ xe:
a) ðơn vị kinh doanh vận tải bố trí ñủ diện tích ñỗ xe theo phương án
kinh doanh;
b) Diện tích ñỗ xe của ñơn vị có thể thuộc quyền sở hữu của ñơn vị hoặc
hợp ñồng thuê ñịa ñiểm ñỗ xe;
c) Nơi ñỗ xe bảo ñảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, phòng
chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường.
7. Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến
cố ñịnh, xe buýt, xe taxi phải có thêm các ñiều kiện sau:
a) Có bộ phận quản lý các ñiều kiện về an toàn giao thông;
b) ðăng ký chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan quản lý
tuyến gồm: chất lượng phương tiện; trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ của nhân
viên phục vụ; phương án tổ chức vận tải; các quyền lợi của hành khách; các
dịch vụ cho hành khách trên hành trình; cam kết thực hiện chất lượng dịch vụ.
ðiều 12. Thiết bị giám sát hành trình của xe
1. ðơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố ñịnh,
xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp ñồng, kinh doanh vận
chuyển khách du lịch, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ phải lắp
ñặt và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của thiết bị giám sát hành trình của xe.
2. Thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo ñảm tối thiểu các yêu cầu
sau ñây:
a) Lưu giữ các thông tin: hành trình, tốc ñộ vận hành, số lần và thời gian
dừng ñỗ, ñóng hoặc mở cửa xe, thời gian lái xe;
b) Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe ñược sử dụng làm tài
liệu trong quản lý hoạt ñộng của ñơn vị vận tải và cung cấp cho cơ quan quản
lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.
3. Lộ trình gắn thiết bị giám sát hành trình:
a) ðến ngày 01 tháng 7 năm 2011, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách
theo tuyến cố ñịnh có cự ly từ 500 ki lô mét trở lên, xe kinh doanh vận chuyển
khách du lịch, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ phải gắn
thiết bị giám sát hành trình;
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b) ðến ngày 01 tháng 01 năm 2012, xe ô tô kinh doanh vận tải hành
khách trên tuyến cố ñịnh có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên, xe buýt, xe kinh
doanh vận tải hành khách hợp ñồng phải gắn thiết bị giám sát hành trình;
c) ðến ngày 01 tháng 7 năm 2012, các xe ô tô theo quy ñịnh tại khoản 1
ðiều này phải gắn thiết bị giám sát hành trình.
ðiều 13. ðiều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố ñịnh
1. Có ñủ các ñiều kiện quy ñịnh tại ðiều 11 Nghị ñịnh này.
2. Xe ô tô có sức chứa từ 10 (mười) chỗ ngồi trở lên (kể cả người lái) và
có niên hạn sử dụng không quá quy ñịnh sau:
a) Cự ly trên 300 ki lô mét: không quá 15 (mười lăm) năm ñối với ô tô sản
xuất ñể chở khách; không quá 12 (mười hai) năm ñối với ô tô chuyển ñổi công
năng trước ngày 01 tháng 01 năm 2002 từ các loại xe khác thành ô tô chở khách;
b) Cự ly từ 300 ki lô mét trở xuống: không quá 20 (hai mươi) năm ñối
với xe ô tô sản xuất ñể chở khách; không quá 17 (mười bảy) năm ñối với ô tô
chuyển ñổi công năng trước ngày 01 tháng 01 năm 2002 từ các loại xe khác
thành ô tô chở khách.
ðiều 14. ðiều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
1. Có ñủ các ñiều kiện quy ñịnh tại ðiều 11 Nghị ñịnh này.
2. Xe buýt phải có sức chứa từ 17 (mười bảy) chỗ ngồi trở lên, có diện
tích sàn xe dành cho khách ñứng và ñược thiết kế theo quy chuẩn do Bộ Giao
thông vận tải quy ñịnh.
3. Xe có niên hạn sử dụng theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 2 ðiều 13 Nghị
ñịnh này; có mầu sơn ñặc trưng ñược ñăng ký với cơ quan quản lý tuyến.
ðiều 15. ðiều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
1. Có ñủ các ñiều kiện quy ñịnh tại ðiều 11 Nghị ñịnh này.
2. Xe taxi phải có sức chứa từ 09 (chín) chỗ ngồi trở xuống (kể cả người lái xe).
3. Xe có niên hạn sử dụng không quá 12 (mười hai) năm.
4. Trên xe có gắn ñồng hồ tính tiền theo ki lô mét lăn bánh và thời gian
chờ ñợi, ñược cơ quan có thẩm quyền về ño lường kiểm ñịnh và kẹp chì; có
ñăng ký một mầu sơn thống nhất, biểu trưng (logo) của doanh nghiệp hoặc
hợp tác xã, số ñiện thoại giao dịch.
5. Doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trung tâm ñiều hành, ñăng ký tần số
liên lạc và có thiết bị liên lạc giữa trung tâm với các xe.
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ðiều 16. ðiều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp ñồng
và xe du lịch
1. Có ñủ các ñiều kiện quy ñịnh tại ðiều 11 Nghị ñịnh này.
2. Xe hợp ñồng có niên hạn sử dụng theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 2
ðiều 13 Nghị ñịnh này.
3. Xe du lịch có niên hạn sử dụng không quá 10 (mười) năm.
4. Kinh doanh vận chuyển khách du lịch ngoài các quy ñịnh tại Nghị
ñịnh này còn phải tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật liên quan về du lịch.
ðiều 17. ðiều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng Công-ten-nơ
Chỉ các doanh nghiệp, hợp tác xã có ñủ ñiều kiện quy ñịnh tại ðiều 11
Nghị ñịnh này mới ñược kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ.
Chương IV
CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

ðiều 18. ðối tượng cấp và nội dung Giấy phép kinh doanh vận tải
bằng xe ô tô (Giấy phép)
1. ðối tượng cấp Giấy phép: các ñơn vị kinh doanh vận tải hành khách
và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ.
2. Nội dung Giấy phép gồm:
a) Tên và ñịa chỉ ñơn vị kinh doanh;
b) Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (số, ngày, tháng, năm, cơ quan cấp);
c) Người ñại diện hợp pháp;
d) Các hình thức kinh doanh;
ñ) Thời hạn có hiệu lực của Giấy phép;
e) Cơ quan cấp phép.
3. Giấy phép có giá trị 07 (bảy) năm.
4. Phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố ñịnh, vận tải
hành khách theo hợp ñồng, vận tải hành khách bằng xe taxi phải ñược gắn
phù hiệu. Phương tiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch phải ñược gắn
biển hiệu.
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5. Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh cụ thể về việc quản lý, cơ quan có
thẩm quyền cấp Giấy phép, mẫu Giấy phép, mẫu và thời hạn có giá trị của
phù hiệu, biển hiệu.
ðiều 19. Hồ sơ ñề nghị cấp Giấy phép
1. ðối với doanh nghiệp, hợp tác xã:
a) Giấy ñề nghị cấp Giấy phép (hoặc giấy ñề nghị thay ñổi nội dung Giấy
phép) theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải ban hành;
b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh;
c) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ñỗ xe hoặc hợp
ñồng thuê ñất ñỗ xe;
d) Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp ñiều hành vận tải;
ñ) Phương án kinh doanh;
e) Danh sách xe kèm theo bản phô tô Giấy ñăng ký xe (kèm theo bản sao
hợp lệ hợp ñồng cho thuê tài chính; hợp ñồng thuê tài sản; cam kết kinh tế ñối
với các trường hợp quy ñịnh tại ñiểm b khoản 2 ðiều 11 Nghị ñịnh này),
chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
g) ðối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo
tuyến cố ñịnh, xe buýt, xe taxi ngoài các quy ñịnh tại các ñiểm a, b, c, d khoản 1
ðiều 19 còn phải có thêm: văn bản quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ của bộ
phận theo dõi an toàn giao thông; hồ sơ ñăng ký chất lượng dịch vụ vận tải
(ñơn vị ñã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO gửi bản
sao giấy chứng nhận); hợp ñồng và bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát
hành trình của xe (trừ xe taxi).
ðối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng
xe taxi phải có thêm hồ sơ lắp ñặt thiết bị thông tin liên lạc giữa trung tâm
ñiều hành và các xe ñã ñăng ký sử dụng tần số vô tuyến ñiện với cơ quan có
thẩm quyền.
ðối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa bằng
công-ten-nơ còn phải có thêm văn bản quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ của bộ
phận theo dõi an toàn giao thông, hợp ñồng và bản nghiệm thu việc lắp ñặt
thiết bị giám sát hành trình của xe.
2. ðối với hộ kinh doanh:
a) Giấy ñề nghị cấp Giấy phép (hoặc giấy ñề nghị thay ñổi nội dung Giấy
phép) theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải ban hành;
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b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh;
c) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ñỗ xe hoặc hợp
ñồng thuê ñất ñỗ xe;
d) Danh sách xe kèm theo bản phô tô Giấy ñăng ký xe (kèm theo bản sao
hợp lệ hợp ñồng thuê tài sản quy ñịnh tại ñiểm b khoản 2 ðiều 11 Nghị ñịnh
này), chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
ñ) Bản nghiệm thu việc lắp ñặt thiết bị giám sát hành trình của xe.
ðiều 20. Tiếp nhận, thẩm ñịnh hồ sơ và cấp Giấy phép
1. Tiếp nhận hồ sơ
a) Hồ sơ ñề nghị cấp Giấy phép ñược gửi ñến cơ quan cấp Giấy phép
theo ñường bưu ñiện hoặc người ñại diện của ñơn vị kinh doanh nộp trực tiếp,
cơ quan cấp Giấy phép tiếp nhận hồ sơ và gửi giấy biên nhận cho người nộp;
b) Trường hợp hồ sơ nhận theo ñường bưu ñiện còn thiếu hoặc không
hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép thông báo rõ nội dung còn thiếu cần bổ sung,
sửa ñổi trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; trường
hợp hồ sơ nhận trực tiếp, cán bộ nhận hồ sơ phải kiểm tra và thông báo rõ cho
người nộp những nội dung cần bổ sung, sửa ñổi.
2. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ
sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép thẩm ñịnh hồ sơ và cấp Giấy phép. Trường
hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3. Trường hợp có thay ñổi về ñiều kiện kinh doanh liên quan ñến nội
dung trong Giấy phép, ñơn vị kinh doanh phải nộp hồ sơ về sự thay ñổi ñó ñể
ñược cấp lại Giấy phép.
ðiều 21. Thu hồi Giấy phép
1. ðơn vị kinh doanh bị thu hồi Giấy phép khi vi phạm một trong số các
trường hợp sau ñây:
a) Vi phạm ñiều kiện kinh doanh gây ảnh hưởng nghiêm trọng ñến chất
lượng dịch vụ và an toàn vận tải;
b) Khi bị phát hiện có sự cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ xin cấp
Giấy phép;
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c) Không kinh doanh vận tải trong thời hạn 06 (sáu) tháng, kể từ ngày
ñược cấp Giấy phép hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 06 (sáu)
tháng liên tục;
d) Kinh doanh không ñúng nội dung ghi trong Giấy phép;
ñ) Phá sản, giải thể.
2. Cơ quan cấp Giấy phép ñược thu hồi Giấy phép do cơ quan mình cấp.
Khi có quyết ñịnh thu hồi thì Giấy phép sẽ không còn hiệu lực, ñơn vị kinh
doanh phải nộp lại Giấy phép cho cơ quan ñã cấp Giấy phép.
Chương V
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

ðiều 22. Bộ Giao thông vận tải
1. Thống nhất quản lý hoạt ñộng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô quy
ñịnh tại Nghị ñịnh này.
2. Ban hành quy ñịnh về tính năng kỹ thuật và tổ chức thực hiện việc
kiểm ñịnh thiết bị giám sát hành trình của xe.
3. Chỉ ñạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy ñịnh tại Nghị ñịnh này.
4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh về kinh doanh và ñiều
kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy ñịnh của Nghị ñịnh này và các
quy ñịnh pháp luật khác liên quan.
ðiều 23. Bộ Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc thực hiện
cước, phí, lệ phí có liên quan ñến hoạt ñộng vận tải ñường bộ và dịch vụ hỗ
trợ vận tải ñường bộ.
ðiều 24. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn quản lý hoạt
ñộng kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô theo quy ñịnh tại
Nghị ñịnh này và các quy ñịnh khác liên quan.
ðiều 25. Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về tính năng kỹ thuật ñối
với thiết bị giám sát hành trình của xe.
2. Tổ chức thực hiện việc kiểm ñịnh ñồng hồ tính tiền trên xe taxi.
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ðiều 26. Bộ Thông tin và Truyền thông
Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn quản lý việc sử
dụng tần số vô tuyến ñiện và sóng thiết bị giám sát hành trình của xe.
ðiều 27. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Chỉ ñạo các cơ quan chức năng của ñịa phương thực hiện việc quản lý
hoạt ñộng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy ñịnh của Nghị ñịnh này và
các quy ñịnh pháp luật khác liên quan.
2. Quy ñịnh mức, thu, sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải
bằng xe ô tô và cước, phí, lệ phí khác có liên quan ñến hoạt ñộng vận tải ñường
bộ và dịch vụ hỗ trợ vận tải ñường bộ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ðIỀU KHOẢN THI HÀNH

ðiều 28. Kiểm tra thực hiện ñiều kiện kinh doanh của ñơn vị kinh doanh
1. ðơn vị kinh doanh vận tải chịu sự kiểm tra về việc chấp hành các quy
ñịnh về kinh doanh và ñiều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của cơ quan
có thẩm quyền;
2. Hình thức kiểm tra:
a) Kiểm tra ñịnh kỳ hàng năm;
b) Kiểm tra ñột xuất khi có khiếu nại, tố cáo hoặc có dấu hiệu về việc
không thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh về kinh doanh và ñiều kiện kinh doanh.
3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
có trách nhiệm chỉ ñạo cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các
ñiều kiện kinh doanh của ñơn vị kinh doanh.
ðiều 29. Hiệu lực thi hành
1. Nghị ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2009
và thay thế Nghị ñịnh số 110/2006/Nð-CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 của
Chính phủ về ñiều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
2. Các xe ô tô buýt hoạt ñộng trước ngày Nghị ñịnh này có hiệu lực
nhưng chưa phù hợp với quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 14 Nghị ñịnh này ñược
phép hoạt ñộng ñến khi hết niên hạn sử dụng theo quy ñịnh.
3. ðối với các ñơn vị kinh doanh quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 18 Nghị
ñịnh này ñang kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trước ngày Nghị ñịnh này có
hiệu lực phải hoàn tất các thủ tục ñể ñược cấp Giấy phép xong trước ngày 01
tháng 7 năm 2010.
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ðiều 30. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương, các doanh nghiệp, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Nghị ñịnh này./.
TM. CHÍNH PHỦ
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