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            Chợ Mới, ngày 01 tháng 8 năm 2022 

 

     Kính gửi   

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

-  an An toàn giao thông huyện; 

-  an Điều hành  ến xe - tàu huyện; 

- Đài Truyền Thanh huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 ăn c   ông văn s         TVT-TTrS ngày 22 tháng   năm      của 

    iao thông Vận t i t nh An  iang về việc kiểm tra, xử lý xe vận chuyển 

hành khách (xe ghép, xe tiện chuyến) không đăng ký kinh doanh theo quy định. 

Trong thời gian gần đây xuất hiện tình trạng “xe ghép”, “xe tiện chuyến” 

hoạt động ch  khách (có thu tiền của khách) nhưng phương tiện chưa được cấp 

phù hiệu, biển hiệu, chưa đăng ký kinh doanh vận t i hành khách theo quy định. 

Tình trạng này cũng đã được một s  cơ quan báo chí, truyền thông ph n ánh đưa 

tin (tại Văn b n s           TTĐT ngày    6      của  ổng Thông tin điện tử 

 hính phủ).  

Để tăng cường công tác qu n lý, thực hiện đúng quy định, đ m b o ổn 

định trật tự vận t i, công bằng, công khai, minh bạch, đồng thời tránh thất thu 

thuế cho ngân sách  hà nước. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị trong phạm vi ch c năng, nhiệm vụ của mình cùng ph i hợp để tuyên truyền 

đến tổ ch c và cá nhân và các hộ dân làm dịch vụ cho thuê xe trên địa bàn các 

quy định của pháp luật về qu ng cáo trên môi trường mạng (Zalo, facebook…) 

về lập Hội, nhóm “xe ghép”, “xe tiện chuyến” để kinh doanh vận t i hành khách 

nhưng không đăng ký kinh doanh không đúng theo quy định pháp luật, cụ thể 

như sau  

1. Phòng Kinh tế - Hạ tầng  triển khai danh sách phương tiện đã được    

 iao thông vận t i cấp phù hiệu kinh doanh vận t i từ     iao thông Vận t i 

t nh An  iang, thông tin đến các ngành liên quan để ph i hợp trong công tác 

qu n lý tổ ch c, cá nhân tham gia kinh doanh vận t i. 

2. Lực lượng ch c năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm  sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận t i nhưng chưa đăng ký kinh 

doanh; sử dụng xe ô tô chưa chuyển đổi biển s  sang màu vàng, chưa được cấp 

phù hiệu, biển hiệu theo quy định của pháp luật để kinh doanh vận t i. 
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3. Đài Truyền thanh huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thông tin thường 

xuyên trên Đài Truyền thanh, trạm phát thanh xã, thị trấn để tổ ch c, cá nhân và 

các hộ dân làm dịch vụ cho thuê xe trên địa bàn kinh doanh vận t i bằng xe ô tô, 

người điều khiện xe ô tô kinh doanh vận t i chấp hành đúng theo quy định pháp 

luật tại  

- Luật  iao thông đường bộ năm     ;  ghị định s           Đ-CP 

ngày            của  hính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh 

vận tại bằng xe ô tô; các văn b n quy phạm pháp luật có liên quan và quy định 

của Ủy ban nhân dân cấp t nh. 

- Pháp luật về qu ng cáo trên môi trường mạng (Zalo, facebook,…) 

4.  an Điều hành  ến xe - tàu huyện  ph i hợp ngành liên quan tuyên 

truyền đến các doanh nghiệp kinh doanh vận t i trên địa bàn các quy định của 

Điều 6  – kinh doanh vận t i bằng xe ô tô của Luật  iao thông đường bộ năm 

    ;  ghị định s           Đ- P ngày            của  hính phủ quy định 

về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tại bằng xe ô tô. 

5.  ổng thông tin điện tử huyện  đăng t i trên  ổng thông tin điện tử về 

nội dung lập Hội, nhóm “xe ghép”, “xe tiện chuyến” để kinh doanh vận t i hành 

khách nhưng không đăng ký kinh doanh không đúng theo quy định pháp luật tại 

 ông văn s  6      TVT-VT ngày           của  ộ  iao thông Vận t i; 

 ông văn s         TVT-TTr  ngày           của     iao thông Vận t i t nh 

An Giang. 

 hủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trư ng các cơ quan, đơn vị 

liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. .  

 
Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;  

-  T và các P T      huyện; 

-  ông an huyện;  

- Đội Thanh tra giao thông s  6; 

-  ổng thông tin điện tử huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT.                                              
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Đoàn Thanh Lộc 
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