
UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:           /SGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày  08  tháng  04  năm  2019

V/v Tăng cường công tác vận tải, đảm bảo
ATGT trong đợt nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng

Vương, Lễ 30/4 và 01/5 năm 2019.

Kính gửi:

-Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách;

-Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh;

-Thanh tra Giao thông vận tải Tây Ninh.

Nhằm tăng cường công tác vận tải để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách và
thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra, kiểm
soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT trong dịp nghỉ Lễ ngày giỗ Tổ
Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5 năm 2019, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh đề nghị các
đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với các bến xe khách:

-Thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát các xe ra, vào bến. Thực hiện đúng
quy trình đảm bảo an toàn giao thông và giải quyết cho xe ra, vào bến xe theo quy
định, nhất là khâu kiểm tra dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, kiểm tra các giấy tờ có
liên quan đến phương tiện và người lái. Không để phương tiện xuất bến khi có dấu hiệu
chởquá số người quy định, lái xe sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện….

-Niêm yết công khai đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải của các đơn vị kinh
doanh vận tải tại bến xe, số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo bến xe, Sở GTVT,
giá cước vận tải tại bản tin điện tử hoặc tại các quầy bán vé để hành khách biết, giám
sát.

-Chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống buôn lậu, gian lận
thương mại; ngăn chặn kịp thời các hành vi có dấu hiệu đưa các chất cháy nổ, các loại
hàng hóa, hành lý cấm vận chuyển lên phương tiện; đảm bảo trật tự an toàn và vệ sinh
môi trường tại các bến xe, các điểm, các bãi trông giữ xe trong khu vực bến; bố trí đầy
đủ các biển chỉ dẫn để tạo thuận lợi cho hành khách ra, vào bến.

-Chủ động phối hợp các đơn vị kinh doanh vận tải điều động phương tiện vận
chuyển hành khách hợp lý để nhanh chóng giải tỏa, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của
hành khách.

-Phối hợp với Thanh tra Giao thông vận tải và Công an địa phương đảm bảo an
toàn giao thông, tình hình trật tự, an ninh trong và ngoài bến.
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-Trong trường hợp có sự cố xảy ra, đơn vị phải kịp thời báo cơ quan chức năng
đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin của vụ việc để các cơ quan chuyên môn nhanh
chóng xử lý.

2. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:

-Nhắc nhở đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; chỉ sử
dụng lái xe có đủ sức khỏe để điều khiển phương tiện; tuyệt đối không bố trí - sử dụng
lái xe có kết quả xét nghiệm dương tính chất ma túy; nghiêm cấm lái xe sử dụng rượu
bia trước và trong thời gian lái xe.

-Đảm bảo tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi điều động tham gia hoạt
động vận tải; đảm bảo duy trì hoạt động, truyền dẫn, lưu trữ đầy đủ các dữ liệu thiết bị
giám sát hành trình xe ô tô theo quy định; bố trí nhân viên thường xuyên theo dõi, tổng
hợp dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trên xe của đơn vị để giải quyết nhanh chóng
các sự cố trên đường.

-Niêm yết và thực hiện thu giá vé đúng quy định. Thực hiện đúng biểu đồ, hành
trình chạy xe, thời gian chạy xe. Việc xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa, hành lý trên xe
phải đảm bảo đúng quy định.

-Rà soát, bố trí đủ lái xe để đảm bảo thời gian lái xe theo quy định của Luật
Giao thông đường bộ: “Thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được quá 10 giờ
trong một ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ”.

-Không được phụ thu giá cước và tăng giá cước khi chưa được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt; không được bán vé vượt quá năng lực phương tiện của doanh nghiệp
mình; có kế hoạch xe dự phòng để thay thế các xe bị sự cố đột xuất, đồng thời phải báo
cho bến xe biết để sắp xếp phương tiện đón khách.

3. Đối với Thanh tra Giao thông vận tải:

Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường công tác
tuần tra, kiểm tra và kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại các bến xe trên địa bàn tỉnh;
kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô,
nhất là đối với xe khách tuyến cố định, xe buýt.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời
báo cáo về Sở Giao thông vận tải Tây Ninh để xem xét./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Giám đốc Sở (để b/cáo);

-Trang TTĐT của Sở;

-Lưu: VT, PQLVT-PTNL.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
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