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QUYẾT ĐỊNH 

 Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển  

hành khách  trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 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 số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

 Căn cứ 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; 

 Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải về việc 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 Khánh Hòa tại Tờ 

trình số      /TTr-SGTVT ngày      /      /2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở Giao thông 

vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Vụ pháp chế - Bộ Giao thông vận tải; 

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Thường trục Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND; UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp Khánh Hòa; 

- Đài PTTH; Báo Khánh Hòa; 

- Trung tâm Công báo tỉnh; Website tỉnh; 

- Lưu: VT+HN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Tuân 

DỰ THẢO 



 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KHÁNH HÒA 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

QUY ĐỊNH 

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

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2022/QĐ-UBND ngày       /     /2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) 

 

 Chƣơng I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung 

chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Quy định này được áp dụng đối với các các doanh nghiệp, hợp tác xã có 

Giấy phép kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải cấp đang tham gia khai 

thác tuyến cố định có bến đi, bến đến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Chƣơng II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Phƣơng tiện hoạt động trung chuyển hành khách. 

1. Xe trung chuyển hành khách chỉ được sử dụng để vận chuyển hành 

khách từ nhà, cơ quan, đơn vị đến bến xe và ngược lại. Hành khách không phải 

trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác ngoài giá vé trên tuyến cố định theo quy 

định;  

2. Xe ô tô sử dụng để vận tải trung chuyển hành khách phải có phù hiệu 

“XE TRUNG CHUYỂN” theo mẫu quy định tại phụ lục 5 ban hành kèm theo  

Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải về việc 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 được dán cố định phía bên phải mặt trong 

kính trước của xe; phải được niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe. 

3. Xe trung chuyển phải lắp thiết bị giám sát hành trình đảm bảo tình 

trang kỹ thuật tốt, hoạt động, hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao 

thông và đảm bảo theo quy định tại Điều 12 của 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. 

4. Phù hiệu cấp cho xe trung chuyển có giá trị 07 năm hoặc theo đề nghị 

của đơn vị kinh doanh vận tải (thời gian đề nghị trong khoảng từ 01 năm đến 07 

năm) và không quá niên hạn sử dụng của phương tiện. 



 

 

 

5. Niên hạn được tính theo quy định về niên hạn của xe ô tô chở người 

quy định tại Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/12009 của Chính Phủ. 

6. Phải niêm yết ở mặt ngoài hai bên thân xe hoặc hai bên cánh cửa xe: 

tên và số điện thoại của doanh nghiệp, hợp tác xã. Kích thước tối thiểu: chiều 

dài là 20 cm, chiều rộng là 20 cm. 

7. Có sức chứa từ 16 chỗ ngồi trở xuống (kể cả người lái) và phải thuộc 

quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

8. Trên xe phải trang bị dụng cụ thoát hiểm, bình chữa cháy còn sử dụng 

được và còn hạn theo quy định. 

Điều 4. Phạm vi hoạt động 

Các xe trung chuyển của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải 

khách theo tuyến cố định chỉ trung chuyển hành khách trên khu vực địa bàn nội 

thành, nội huyện, thị xã thuộc tỉnh Khánh Hòa nơi có bến xe mà đơn vị đăng ký 

khai thác vận tải hành khách theo tuyến cố định. 

Điều 5. Thời gian hoạt động 

Các xe trung chuyển của các đơn vị được hoạt động trung chuyển hành 

khách trên địa bàn 24/24 giờ, nhưng phải đảm bảo phù hợp với biểu đồ hoạt 

động của phương tiện vận tải tuyến cố định mà đơn vị đã đăng ký với cơ quan 

quản lý tuyến và niêm yết tại bến xe. 

Chƣơng III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 

 VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

Điều 6. Sở Giao thông vận tải 

1. Tổ chức tuyên truyền và quản lý nhà nước đối với hoạt động của xe ô 

tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

2. Hướng dẫn và thực hiện cấp phù hiệu “XE TRUNG CHUYỂN” cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định tại 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 và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô 

và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

3. Gửi thông báo sau khi cấp phù hiệu các xe trung chuyển cho Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan để phối hợp quản 

lý, kiểm tra. 

4. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong 

việc xử lý các vi phạm đối với hoạt động xe ô tô vận tải trung chuyển hành 

khách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Điều 7. Công an tỉnh 

Phối hợp Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra và xử lý những vi phạm 

liên quan đến hoạt động xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa. 



 

 

 

Điều 8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan, tổ chức, 

kiểm tra, giám sát các đơn vị kinh doanh vận tải có hoạt động sử dụng xe ô tô 

vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm các quy 

định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, các quy định 

về điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định; xử lý nghiêm các doanh nghiệp, 

hợp tác xã vi phạm theo thẩm quyền. 

Điều 9. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách sử dụng xe ô tô 

vận tải trung chuyển hành khách. 

1. Không được sử dụng xe có phù hiệu “XE TRUNG CHUYỂN” để hoạt 

động kinh doanh vận tải. 

2. Xây dựng phương án tổ chức hoạt động của các xe trung chuyển thuộc 

đơn vị mình báo cáo Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa, Sở Giao thông vận tải 

đối lưu và Bến xe hai đầu tuyến để theo dõi, quản lý. 

3. Thực hiện niêm yết công khai biển số xe, thời gian hoạt động của các 

xe trung chuyển tại bến. 

4. Báo cáo sản lượng khách trung chuyển thực hiện được cho Sở Giao 

thông vận tải và Bến xe hai đầu tuyến định kỳ hàng tháng, quý, năm.   

Điều 10. Các đơn vị quản lý khai thác và kinh doanh bến xe: 

1. Tổ chức theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các xe trung chuyển 

của đơn vị vận tải có tuyến cố định hoạt động tại bến xe, tổng hợp báo cáo sản 

lượng của các xe trung chuyển hoạt động tại bến cho Sở Giao thông vận tải. 

2. Niêm yết công khai biển số xe, thời gian hoạt động của các xe trung 

chuyển tại bến cùng với chất lượng dịch vụ vận tải mà các đơn vị vận tải đã 

cung cấp cho Bến xe. 

Chƣơng IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Điều 11. Điều khoản thi hành. 

1. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực 

hiện quy định này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh Ủy ban nhân 

dân huyện, thị xã, thành phố; Sở, ngành, cá nhân, tổ chức có liên quan kịp thời 

báo cáo, đề xuất gửi Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 


