
 

 

THÔNG BÁO 

Về kết quả kiến nghị của hiệp hội tại Hội nghị đối thoại với Bộ Giao 

thông vận tải ngày 20/7/2015 

Kính gửi: - Doanh nghiệp hội viên hiệp hội 

- Doanh nghiệp vận tải  

Tại hội nghị đối thoại trực tuyến với Bộ Giao thông vận tải ngày 20/7/2015 Hiệp 

hội vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng đã kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải một 

số nội dung liên quan đến những khó khăn vướng mắc đề nghị tháo gỡ cho các doanh 

nghiệp vận tải hàng hóa. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo giải quyết như 

sau: 

1. Về việc nâng chu kỳ đăng kiểm đối với sơ mi rơ móoc  

Tại cuộc họp đối thoại ngày 11/3/2015 Bộ Giao thông vận tải giao cho Cục Đăng 

kiểm Việt Nam sửa đổi, bổ sung để ban hành Thông tư về kiểm định an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để nâng chu kỳ đăng 

kiểm của các sơ mi rơ móoc. Tại cuộc đối thoại này Cục Đăng kiểm Việt Nam cam kết 

trình Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư vào đầu tháng 8 năm 2015 

2. Về việc đào tạo sát hạch nâng hạng Giấy phép lái xe hạng FC  

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 30/2015/TT-BGTVT ngày 

14/7/2015 giải quyết ngay vướng mắc quy định về thời gian, kinh nghiệm đào tạo nâng 

hạng FC. Theo quy định tại thông tư này thì lái xe có Giấy phép lái xe hạng C chỉ cần 

có 01 năm công tác lái xe và 50.000km an toàn đủ điều kiện để nâng hạng FC thay thế 

quy định trước là phải sau 03 năm lái xe. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các Trung tâm 

đào tạo lái xe triển khai thực hiện từ tháng 8 năm 2015. 

3. Về quy định tập huấn đối với lái xe và người điều hành vận tải 

- Tổng cục đường bộ Việt Nam báo cáo cuối tháng 7 năm 2015 sẽ có tài liệu tập 

huấn  

- Bộ Giao thông vận tải giao cho Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam tổ chức tập huấn 

cho các doanh nghiệp. 
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4. Về cấp giấy phép đối vận chuyển hàng siêu trường, siêu trong. 

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục đường bộ Việt Nam phân cấp về các Sở 

Giao thông vận tải cấp giấy phép trên cho các doanh nghiệp vận tải. 

5. Về quy định kiểm tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông đối với phương 

tiện và lái xe. 

Đại diện Cục cảnh sát giao thông trả lời rõ quy định đối với cảnh sát giao thông 

được phép kiểm tra các giấy tờ sau: Đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm, Giấy phép lái xe, 

và hợp đồng vận tải hoặc Giấy vận tải. Trường hợp yêu cầu kiểm tra các giấy tờ hàng 

hóa khác khi có thông báo của các lực lượng chức năng, đoàn kiểm tra liên ngành để 

làm rõ những nghi vấn về hàng hóa. Những vướng mắc liên quan đến cảnh sát giao 

thông các doanh nghiệp có thể gọi điện về đường dây nóng của Cục cảnh sát giao 

thông số 06948 để được hỗ trợ giải quyết. 

6. Về kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu qua các Cảng biển và thu phí của 

các đơn vị Cảng biển, hãng tàu: 

Bộ trưởng giao cho Thứ trưởng Nguyễn Văn Công triệu tập chỉ đạo việc kiểm tra, 

kiểm soát tải trọng hàng hóa đóng trong container qua các Cảng biển và tăng cường 

công tác quản lý nhà nước về giá và phí dịch vụ cảng biển. 

7. Về quy hoạch công bố quy hoạch hệ thống cảng thủy nội địa, bảo đảm 

luồng tuyến vận tải thủy nội địa  

- Bộ Giao thông vận tải đã giao cho Cục đường thủy nội địa Việt Nam công bố 

quy hoạch hệ thống cảng thủy nội địa Việt Nam tải cổng thông tin điện tử Cục đường 

thủy Việt Nam.  

- Bộ sẽ quan tâm đầu tư hơn cho nững tuyến đường thủy nội địa 

Trên đây là một số kiến nghị và đề xuất của Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ 

Hải Phòng đã được Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo giải quyết. . 

Hiệp hội vận tải hàng hoá đường bộ Hải Phòng thông báo các doanh nghiệp vận 

tải được biết và mong doanh nghiệp vận tải tiếp tục đồng hành hỗ trợ hiệp hội về mọi 

mặt để Hiệp hội tiếp tục kiến nghị giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc của 

doanh nghiệp gặp phải trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình thực hiện 

có thắc mắc khó khăn các doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp về văn phòng hiệp hội 

theo địa chỉ Email: hiephoivantaihaiphong@gmail.com hoặc số điện thoại 0313 262 

363 để được giải đáp kịp thời. 

Rất mong sự quan tâm của các doanh nghiệp  

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VP. 

TM BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

(Đã ký) 

Hoàng Văn Tản 
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