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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1011/SGTVT-QLVT,PT&NL 

V/v hoàn thiện trình độ chuyên môn  
đối với người trực tiếp điều hành 

 hoạt động vận tải. 

Sơn La, ngày 09 tháng 4 năm 2021 

 

     Kính gửi: 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải; 
- Hội Vận tải ô tô Sơn La. 

 

Trong thời gian vừa qua, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La đã ban hành 

nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải 

hoàn thiện trình độ chuyên môn đối với người trực tiếp hành hoạt động vận tải.  

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ năm 

2008: "Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã 

phải có trình độ chuyên môn về vận tải". 

Tại khoản 7 Điều 36 Nghị định số 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, quy định: 

"Trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải 

quy định tại khoản 4 Điều 13 của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 

năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải có Giấy phép kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải đáp ứng theo quy 

định tại điểm d khoản 1 Điều 67 Luật giao thông đường bộ năm 2008". 

Tại 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, 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". 

Tuy nhiên qua kiểm tra, rà soát đến thời điểm này còn nhiều người trực tiếp 

điều hành hoạt động vận tải của các đơn vị chưa đáp ứng điều kiện trình độ chuyên 

môn theo quy định. Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định trong hoạt động 

kinh doanh vận tải, Sở GTVT Sơn La có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải 

- Có kế hoạch tuyển dụng hoặc liên hệ với Hội Vận tải ô tô Sơn La, các cơ 

sở đào tạo đủ điều kiện để tổ chức đào tạo người trực tiếp điều hành hoạt động vận 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-86-2014-nd-cp-kinh-doanh-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-248987.aspx
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tải đáp ứng trình độ chuyên môn về vận tải theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

67 Luật Giao thông đường bộ 2008. Thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2021. 

- Thông báo bằng văn bản danh sách người trực tiếp điều hành hoạt động 

vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã đã đáp ứng trình độ chuyên môn về vận tải 

gửi Sở GTVT Sơn La để quản lý (kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ). 

2. Đề nghị Hội Vận tải ô tô Sơn La phối hợp 

- Tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến đến các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh 

doanh vận tải trên địa bàn tỉnh về điều kiện người trực tiếp điều hành hoạt động vận 

tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải theo quy định. 

- Nghiên cứu, xem xét liên hệ với các cơ sở đào tạo đủ điều kiện để mở các 

lớp đào tạo cho người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp 

tác xã kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

3. Sau ngày 31/12/2021, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải vẫn còn 

người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải không đáp ứng trình độ chuyên môn về 

vận tải theo quy định sẽ không đảm bảo điều kiện kinh doanh vận tải (không đủ 

điều kiện được cấp Giấy phép kinh doanh và phù hiệu xe kinh doanh vận tải). 

 Sở GTVT Sơn La đề nghị các đơn vị nghiên cứu triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Thanh tra Sở; 

- Wesite Sở GTVT; 

- Lưu: VT, QLVT PT&NL, (Thành 200 b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Trọng Thắng 
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