
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TfNH NINH BiNH Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc 

S: 0Z9 /2020/QD-UBND Ninh Blnh, ngày'f thông 11 nám 2020 

QUYET D!NH 
Ban hành Quy dlnh  v vic quãn 1 hoyt dng cüa xe ô to 4n tãi 

trung chuyn hành khách trên dla  bàn tnh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN T!NH NINH B!NH 

Can c&Lut Td chic chInh quyn diaphu'ong ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 

Can thLut Giao thông du'&ng bç5 ngày 13 tháng 11 nàm 2008; 

Can c& Nghj djnh sO' 10/2020/ND-CT ngày 17 thông 01 nám 2020 cta 
ChInh phi quy djnh ye kinh doanh và diê'u kiçn kinh doanh vçn tôi bang xe ô tô, 

Can th Thông tu' soX  12/2020/TT-BGTVT ngày 29 thông 5 nám 2020 cia 
Bó tru'ôig Bó Giao thông Vcn tái quy dinh v t ch&c, quôn lj hogt dng vn 
tái bang xe O to và dfch vy ho tr vn tái du'O'ng b; 

Theo d nghj cia Giám dO'c Sà Giao thông vn tái tii TO' trInh so' 

131/SGTVT-TTr ngày 14 thông 9 nám 2020 và boo cáo thdm djnh cia SO' Tu' 
pháp tgi Van ban so 218/BC-TP ngày 28 thông 8 nám 2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh v vic quãn 1 hott 
dng cüa xe ô to 4n tâi trung chuyên hành khách trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

Oiu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngày 01 tháng 12 
nàm 2020. 

Diu 3. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các sâ, ban, 
ngành, doàn th cüa tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành ph; 
Giám dôc các dcm vj vn tâi, bn xe hott dng trên dja bàn tinh và các t chirc, 
Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh này./. 

Noi nhân: 
- Nhis Diêu 3; 
- Bô Giao thông vn tái; 
- Thng trirc Tinh iiy; 
- Thing trirc HDND tinh; 
- Cc Kiêm tra Van ban QPPL - Bô Tr pháp; 
- Chü tich, các PhO ChQ tich UBND tinh; 
- Báo Ninh BInh; 
- Cong báo tinh Ninh BInh 
- Lisu: VT, các VP. 

vnihvp4164.QD 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

PHO CHU TICH 

Nguyen Ng9c Thich 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH NINH BNH Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

QUY DNH 
V vic quãn 1 hoit dng cüa xe ô to vn tãi trung chuyn 

hành khách trên dia bàn tinh Ninh BInh 
(Ban hành kern theo QuyAt djnh so' 29 /2 020/QD-UBND 

ngày.?C tháng 11 nám 2020 cia UBND tinh Ninh Blnh) 

Chirong I 

QUY D!NH  CHUNG 

Diêu 1. Phim vi diu chinh 

1. Quy djnh nay quy djnh v vic quán l hoit dng cüa xe ô to vn tâi 
trung chuyn hành khách trén dja bàn tinh Ninh BInh. 

2. Các ni dung khác không quy djnh tti Quy djnh nay thi thirc hin 

theo quy djnh cüa pháp lut hin hành. 

Diu2.Ditirçrngápdiing 

1. Các don vj kinh doanh vn tái hành khách theo tuyên c djnh dã 
duçc Sâ Giao thông 4n tài các tinh, thành ph trirc thuc Trung uo'ng chip 
thun khai thác tuyn vn tái hành khách có bn di hoc bn dn trén dja bàn 

tinh Ninh Binh. 

2. Co quan quàn l nhà ni.nc v giao thông throng b và các t chüc, cá 
nhân khác có lien quan. 

Diéu 3. Giãi thIch tu' ngfr 

V.n tài trung chuyn hành khách là hott dng 4n tái khOng thu tin do 

doanh nghip, hçp tác xà kinh doanh vn tâi hành khách theo tuyn c djnh 
sir ding xe 0 tO ch& ngl.r&i tO 16 ch trO xung (k Ca nguOi lái xe) d don, trà 

k.hách di các tuyn 4n tâi khách c djnh cüa don vj mInh dn bn xe khách 
hotc dim dOng don, trà khách cüa tuyn c dnh trén dja bàn da phuong hai 
du tuyön (theo quy djnh ti khoàn 9 Diêu 3 Nghj dnh s 1 0/20201ND-CP 
ngày 17 tháng 01 11am 2020 cOa ChInh phü quy djnh v kinh doanh và diu 
kin kinh doanh vn tài bang xe 0 tO). 
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Chtro'ng II 

QUY DNH YE QUAN L HOiT DQNG 
CUA XE 0 TO TRUNG CHUYEN HANH KHACH 

Diu 4. Quy d!nh  s1r ding xe trung chuyn hành khách 

1. Thirc hin theo quy djnh tai  khoãn 9 Diêu 3, khoãn 5 Diêu 4, dim a 
khoân 1 Diêu 13 và diem a khoán 2 Diêu 22 cüa Nghj djnh s 10/2020/ND-
CP ngày 17 tháng 01 nàm 2020 cüa ChInh phü quy djnh v kinh doanh và 
diêu kin kinh doanh vn tài bang xe o to. 

2. Thirc hin theo quy djnh tai  dim b khoán 4 Diu 19, khoán 4 Diu 
20, khoán 2, khoân 3 Diu 21 Thông tu s 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 
tháng 5 nàm 2020 cüa Bô trithng Bô Giao thông Vtn tài quy djnh v t chirc, 
quán 1 boat  dng vn tái bang xe 0 tO và djch vii h trg vn tãi di.thng b. 

3. Phài duqc niêm yt (dan c djnh) ciim tiir "XE TRUING CHUYEN" 
lam bang vt 1iu phàn quang trên kInh phIa truc và kInh phIa sau Xe; vyi 
kIch thuc ti thiu cüa cum ttr "XE TRUNG CI-HJYEN" là 06 x 20 cm. 

4. Xe trung chuyn hành khách phài 1p thit bj giám sat hành trInh theo 
quy djnh tai  khoàn 1 Diu 12 và phài dam bâo diu kiin theo quy djnh khoàn 
2, khoân 3, khoàn 5, khoãn 6 Diu 12 cüa Nghj djnh s 10/2020/ND-CP ngày 
17 tháng 01 näm 2020 cüa ChInh phü quy djnh v kinh doanh và diêu kin 
kinh doanh vn tái bang xe 0 to. 

5. Niên han  si:r ding cüa xe diiçic tInh theo quy djnh v niên han  cüa xe 
0 to chi ngithi quy djnh tai  Nghj djnh s 95/2009/ND-CP ngày 30 tháng 10 
näm 2009 cüa ChInh phü quy djnh nién han  sir dung di vôi xe O to chà hang 
và xe ô to chO ngi.thi. 

6. Xe trung chuyên hành khách có silc chira tir 09 ch (k cã ngu?i lái 
xe) tth len phâi l&p camera dam bão ghi, hxu trü hInh ành trén xe (bao gm cã 
lái xe và cira len xung cüa xe) trong qua trInh xe tham gia giao thông. Dcr lieu 
hInh ãnh duçic cung cp cho c quan Cong an, Thanh tra giao thông và co quan 
cp gi.y phép, bão dam giám sat cong khai, minh bach,  theo quy djnh tai  khoãn 
2 Diêu 13 Nghj djnh s 10/2020/ND-CP ngày 17 tháng 01 nàm 2020 cüa ChInh 
phü quy djnh v kinh doanh và diu kin kinh doanh 4n tài bang xe ô tO. 

Diu 5. Quyn hn và trách nhim cüa ngtrôi lái xe trung chuyên 
hành khách 

1. Thirc hin theo quy dnh tti khoàn 6, khoàn 8, khoân 9 Diu 27, 
khoán 2 Diu 36, khoãn 8 Diéu 45 Thông tu s 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 
tháng 5 näm 2020 cüa Bô tru&ng Bô Giao thông Vn tài quy djnh ye to chüc, 
quãn l hoat dng 4n tãi bang xe 0 tO và djch vit h trçY 4n tâi ththng b. 
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2. Phái dáp irng các diu kin quy djnh t?i  Diu 58, 59, 60 và 63 cüa 
Lut Giao thông ththng b và thirc hin quyn và trách nhim khác theo quy 
djnh cüa pháp 1utt có lien quan. 

Diu 6. Phim vi hoit dng 

Xe trung chuyn hành khách cüa các doanh nghip, hçip tác xã kinh 
doanh vn tãi hành khách theo tuyn c djnh trén dja bàn tinh Ninh BInh ducic 
trung chuyn hành khách trên dja bàn tinh. 

Diu 7. Thai gian hot dng 

Xe trung chuyn hành khách hott dng trong ngày và phü hqp vâi thai 
gian (di, din) theo phuang an kinh doanh, phucing an khai thác tuyn dâ ducyc 
các Si Giao thông 4n tâi ch.p thun. 

Diu 8. Dfrng, d don trã hành khách 

1. Xe trung chuyn hành khách thirc hin düng Xe, d e theo quy djnh 
ti Diu 18, Diu 19 cüa Lut Giao thông dung b. 

2. Vj trI dirng, d don trã hành khách phài b trI tai  các dja dim thu.n 
igi cho nhu cu di 'aj  cüa ngu'?ñ dan và dam báo v sinh môi tnrO'ng, tr.t tir an 
toàn giao thông dung b. 

Chtro'ng III 
TO CHtC THIIC HIN 

Diu 9. Trách nhiêm ti chfrc thwc hiên 

1. Sâ Giao thông 4n tài 

a) Chü trI phi hçip vth các S, ngành, Ca quan có lien quan và Uy ban 
nhân dan các huyn, thành ph6 tuyên truyn, huàng dan, don dc vic thirc 
hin Quy djnh nay; 

b) Cung cp danh sách phuang tin trung chuyn hành khách dâ duçc 
Sâ Giao thông Vn tãi cAp phü hiu "Xe trung chuyn" cho cac ca quan lien 
quan và phôi hçip vai các ca quan chirc näng trong vic quàn 1, thanh tra, 
kim tra hott dng 4n tãi hành khách trung chuyn trên dja bàn tinh; 

c) Tng hçip các vuâng mAc phát sinh trong qua trInh thirc hin, tham 
muu, d Xuat Uy ban nhân dan tinh xem xét, sira di, b sung các ni dung 
lien quan cho phU hp. 

2. tJy ban nhân dan các huyn, thành ph 

T chirc trin khai thxc hin nghiêm tue Quy djnh nay tai  dja phuang; 
chi dto các hrc luçmg chuc näng kiêm tra, kim soát hoat  dng cüa xe trung 
chuyn hành khách trên dja bàn quân l. 
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3. Cong an tinh, các S ngành, Co quan thuc TiJy ban nhân dan tinh can 
cü theo chirc nàng nhim vii phôi hçp vi Sâ Giao thông vtn tãi, TiJy ban nhân 
dan các huyn, thành phô thirc hin vic quail 1 hot dng xe trung chuyn 
hành khách trên bàn tinh và xi:r 1 nghiêm các hành vi vi phim theo quy djnh. 

4. Các don vj kinh doanh 4n tài sir diing xe trung chuyn hành khách 

a) Xây dimg phuang an th chüc boat dng trung chuyn hành khách 
trên dja bàn tinh Ninh BInh gui Si Giao thông vn tâi hai du tuyn và bn xe 
ncli di, bn xe noi dn d theo dOi, quàn 1; 

b) Cong khai niêm yt bin s Xe, thOi gian hoat  dng cüa Xe trung 
chuyn hành khách tai  noi ban ye, trii sO doanh nghip, hçp tác Xã và bn Xe 
d hành khách bit. 

5. Các bn Xe khách trên dia bàn tinh 

a) Kim tra hoat  dng xe trung chuyn hành khách theo quy djnh tai 
Diéu 4 cüa Quy djnh nay khi hoat  dng  tai  bn Xe; 

b) Niêm y& cOng khai bin S Xe, thOi gian boat dng các xe trung 
chuyn hành khách trong bang niêm y& cht hrng djch vii cüa các don vj 
4n tài tai  bn Xe; kim tra, theo döi vic niêm yt cüa các don vj van tãi có 
phông ban ye tai bn Xe; 

c) T chOc theo dôi tInh hInh hoat dng cOa các Xe trung chuyn hành 
khách tai  bn Xe, tng hçip báo cáo kt qua trung chuyn hành khách v SO 
Giao thông vn tãi tnrOc ngày 15 hang tháng. 

Diu 10. Sfra di, bô sung Quy d!nh 

Trong qua trInh t chOc thirc hin; nêu có khó khän, vuOng mc các co 
quan, dan vj, dja phuang phàn ãnh dn SO Giao thông v.n tài d tng hp báo 
cáo, d Xut (Jy ban nhân dan tinh xem Xét, giài quyêt./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TCH 

Nguyn Ng9c Thich 
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