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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022 

 

THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 

tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng 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. 

 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của 

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

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giao thông vận tải; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Tổng cục trưởng Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam, 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng 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. 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-

BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng 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 

1. Bổ sung điểm d khoản 4 Điều 6 như sau: 

“d) Cho xe xuất bến đúng thời gian biểu đồ chạy xe đã được cơ quan quản 

lý tuyến công bố.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 20 như sau: 

“4. Trên xe phải trang bị dụng cụ thoát hiểm; đảm bảo điều kiện an toàn về 

phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới theo quy định tại 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.” 
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3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 25 như sau: 

“1. Lệnh vận chuyển bằng bản giấy hoặc điện tử do doanh nghiệp, hợp tác 

xã tự phát hành theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Ngoài những nội dung bắt buộc quy định tại Phụ lục 6, doanh nghiệp, hợp tác xã 

được bổ sung những nội dung khác để phục vụ công tác quản lý của đơn vị. 

Khi thực hiện chuyến đi, lái xe mang theo Lệnh vận chuyển bằng bản giấy 

hoặc có thiết bị truy cập được nội dung của Lệnh vận chuyển điện tử; xuất trình 

Lệnh vận chuyển bản giấy hoặc bản điện tử khi lực lượng chức năng yêu cầu. 

Việc cung cấp thông tin trên Lệnh vận chuyển thực hiện theo quy định tại 

khoản 4 Điều 51 của Thông tư này.”. 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 29 như sau: 

“2. Trên xe phải trang bị dụng cụ thoát hiểm; đảm bảo điều kiện an toàn về 

phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới theo quy định tại 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.” 

5. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 6 Điều 30 như sau: 

“a) Lệnh vận chuyển bằng bản giấy hoặc điện tử do doanh nghiệp, hợp tác 

xã tự phát hành theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Ngoài những nội dung bắt buộc quy định tại Phụ lục 6, doanh nghiệp, hợp tác xã 

được bổ sung những nội dung khác để phục vụ công tác quản lý của đơn vị. 

Khi thực hiện chuyến đi, lái xe mang theo Lệnh vận chuyển bằng bản giấy 

hoặc có thiết bị truy cập được nội dung của Lệnh vận chuyển điện tử; xuất trình 

Lệnh vận chuyển bản giấy hoặc bản điện tử khi lực lượng chức năng yêu cầu. 

Việc cung cấp thông tin trên Lệnh vận chuyển thực hiện theo quy định tại 

khoản 4 Điều 51 của Thông tư này.”. 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 38 như sau: 

“3. Trên xe phải đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối 

với phương tiện giao thông cơ giới theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP 

ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng 

cháy và chữa cháy.” 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 43 như sau: 

“7. Trên xe phải trang bị dụng cụ thoát hiểm; đảm bảo điều kiện an toàn về 

phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới theo quy định tại 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.” 
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8. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 46 như sau: 

“5. Trên xe phải trang bị dụng cụ thoát hiểm; đảm bảo điều kiện an toàn về 

phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới theo quy định tại 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.” 

9. Sửa đổi khoản 5 Điều 62 như sau: 

“5. Công bố cấu trúc thông tin, thiết bị, trình tự kiểm tra thông tin của mã 

QR trên phù hiệu.”. 

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 63 như sau: 

“10. Quản lý, tổ chức thực hiện việc in ấn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng 

xe ô tô theo mẫu đã được ban hành tại Thông tư này; cấp, cấp lại Giấy phép kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô cho đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh 

vận tải hàng hóa trên địa bàn địa phương.”. 

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 63 như sau: 

“11. Quản lý, tổ chức thực hiện việc in ấn các loại phù hiệu, biển hiệu theo các 

mẫu đã được ban hành tại Thông tư này hoặc mẫu phù hiệu xe taxi sử dụng riêng 

cho địa phương; cấp, cấp lại các loại phù hiệu, biển hiệu theo quy định.”. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2022. 

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Giám đốc Sở 

Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
- Cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để b/c); 
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT; 
- Cục Kiểm tra văn bản, Cục Kiểm soát thủ tục 
hành chính (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT; 
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT; 
- Lưu: VT, V.Tải (phongdq). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thọ 
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