ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 2047/SGTVT-QLVT
V/v thực hiện điều kiện kinh doanh
vận tải, đăng ký kế hoạch khai thác tuyến
năm 2015, cấp đổi phù hiệu các loại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: - Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô;
- Các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe container;
- Các đơn vị quản lý khai thác bến xe trên địa bàn;
Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy
định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số
63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 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;
Sở Giao thông vận tải Hải Phòng yêu cầu như sau:
1. Đối với các đơn vị vận tải hành khách theo tuyến cố định:
Các đơn vị vận tải hành khách theo tuyến cố định gửi kế hoạch khai thác
tuyến 2015 và bổ sung các hồ sơ như sau:
a) Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định năm
2015 (theo mẫu tại Phụ lục 14 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT)
b) Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô năm 2015
(theo mẫu tại Phụ lục 15 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT).
c) Phương án kinh doanh (theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư slố
63/2014/TT-BGTVT).
d) Quyết định thành lập bộ phận theo dõi an toàn giao thông (quy định
chức năng nhiệm vụ theo Điều 5 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT).
đ) Kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông (theo mẫu tại Phụ lục 8a Thông
tư số 63/2014/TT-BGTVT).
e) Quy trình đảm bảo an toàn giao thông (theo mẫu tại Phụ lục 8b Thông
tư số 63/2014/TT-BGTVT).
f) Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ (theo mẫu tại Phụ lục 6 Thông tư số
63/2014/TT-BGTVT).
g) Đăng ký chất lượng dịch vụ cho từng tuyến cố định (theo mẫu tại Phụ
lục 7 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT).
h) Bản sao có chứng thực bằng cấp người điều hành vận tải (trường hợp
thay đổi người điều hành vận tải phải có tài liệu chứng minh thâm niên trong
điều hành vận tải tối thiểu 03 năm liên tục tại đơn vị).
i) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc
hợp đồng thuê đất đỗ xe (gửi kèm theo phương án PCCC và vệ sinh môi trường
tại bãi đỗ xe).

j) Báo cáo kết quả hoạt động vận chuyển hành khách (theo mẫu tại Phụ lục
31Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT);
k) Bản sao có chứng thực Hợp đồng ủy thác cung cấp dịch vụ quản lý
thông tin từ thiết bị giám sát hành trình.
l) Hợp đồng ký kết với bến xe hai đầu tuyến năm 2015.
m) Danh sách lái xe, phụ xe đã khám sức khỏe định kỳ và sổ sách khám
sức khỏe định kỳ để kiểm tra, đối chiếu theo quy định.
n) Bản phô tô giấy đăng ký xe, đăng kiểm xe, GPLX, chứng chỉ nhân viên
phục vụ trên xe đã tham gia đào tạo tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.
2. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, xe buýt,
xe hợp đồng và vận tải hàng hóa bằng xe container:
2.1. Vận tải khách bằng xe taxi, xe buýt:
- Thực hiện điểm c, d, đ, e, f, h, i, j, k, m, n mục 1.
- Đăng ký màu sơn đặc trưng (theo mẫu tại Phụ lục 19 Thông tư số
63/2014/TT-BGTVT);
2.2. Vận tải khách theo hợp đồng: thực hiện điểm c,e, h, i, j, k, m, n mục 1.
2.3. Vận tải hàng hóa bằng xe container:
- Thực hiện điểm c, d, đ, e, h, i, j, k, m, n mục 1.
- Báo cáo kết quả hoạt động vận chuyển hàng hóa (theo mẫu tại Phụ lục 32
Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT);
Ghi chú: chỉ những đơn vị thực hiện bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ
nêu trên gửi Sở GTVT trước ngày 31/12/2014 mới được Sở xem xét giải quyết
các thủ tục hành chính và cấp đổi phù hiệu.
3. Đối với các đơn vị quản lý khai thác bến xe khách:
- Sở GTVT giao trách nhiệm cho Công ty TNHH MTV Bến xe Hải Phòng,
Công ty cổ phần vận tải thủy số 3 (quản lý bến xe khách Lạc Long), Công ty cổ
phần bến xe phía bắc Hải Phòng, Hạt Quản lý đường bộ huyện Kiến Thụy, Tiên
Lãng, An Lão các đơn vị quản lý bến xe tổ chức kiểm tra việc thực hiện niêm yết
trên các phương tiện hoạt động tại bến xe, báo cáo Sở GTVT kết quả thực hiện
trước ngày 31/01/2015.
Sở Giao thông vận tải Hải Phòng hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị vận tải,
các đơn vị quản lý khai thác bến xe nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
KT.GIÁM ĐỐC
- Bộ GTVT;
(để
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Tổng cục ĐBVN;
báo
- UBND TP Hải Phòng; cáo)
- Đ/c PGĐ Nguyễn Đức Thọ (để chỉ đạo);
- Thanh tra Sở GTVT;
- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VP, QLVT.

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thọ

