
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SGTVT-QLVT,PTNL Sóc Trăng, ngày        tháng 6 năm 2021 

V/v rà soát, hoàn thiện các điều 

kiện về người trực tiếp điều hành 

hoạt động vận tải theo Nghị định 

10/2020/NĐ-CP 

             

 

           Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải, 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 

Căn cứ khoản 7 Điều 36 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính 

phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;  

Căn cứ khoản 13 Điều 3 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ 

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

vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Để đảm bảo thực hiện theo quy định về điều kiện trình độ chuyên môn đối với 

người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải. Sở Giao thông vận tải yêu cầu các doanh 

nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải thực hiện một số nội dung sau: 

1. Rà soát tiêu chuẩn đối với người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải theo các 

điều kiện quy định: 

- Người có trình độ chuyên môn về vận tải là người có chứng chỉ sơ cấp chuyên 

ngành vận tải hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành vận tải trở lên. 

- Kết quả rà soát, báo cáo Sở Giao thông vận tải (qua phòng Quản lý Vận tải 

phương tiện và người lái) trước ngày 15/7/2021. 

2. Đối với các trường hợp người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải chưa đáp 

ứng trình độ chuyên môn về vận tải theo mục 1 của văn bản này. Yêu cầu các đơn vị 

vận tải có kế hoạch đào tạo, bổ sung đảm bảo đáp ứng các điều kiện nêu trên theo đúng 

lộ trình được quy định tại khoản 7 Điều 36 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

là trước ngày 31/12/2021. Đến thời hạn nếu các đơn vị vận tải có người trực tiếp điều 

hành hoạt động vận tải chưa đáp ứng các điều kiện nêu trên sẽ không đảm bảo các điều 

kiện về kinh doanh vận tải; Sở Giao thông vận tải sẽ xem xét thu hồi Giấy phép kinh 

doanh vận tải theo quy định. 

3. Giao phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái tổng hợp, báo cáo Sở kết 

quả thực hiện; chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở đề xuất, xem xét xử lý đối với các đơn 

vị vận tải không thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo theo đúng quy định. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Thanh Tra Sở;   

- Lưu: VT, QLVT,PTNL. 
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