
 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:        /SGTVT-QLVT,PT&NL 
V/v tiếp tục tăng cường công tác triển 

khai, tuyên truyền, tổ chức thực hiện 

Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 

19/07/2022 của Chính Phủ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Thọ, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải và các đơn vị quản lý, 

khai thác bến xe khách trên địa bàn tỉnh. 

                                                

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 

9399/BGTVT-VT ngày 14/9/2022 về việc tiếp tục tăng cường công tác triển 

khai, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị định số 47/2022/NĐ-CP của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 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 (sau đây gọi là Nghị định số 47/2022/NĐ-CP); Sở Giao thông 

vận tải đã đăng tải toàn văn nội dung của Nghị định số 47/2022/NĐ-CP trên 

trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải Phú Thọ tại địa chỉ: 

https://sogtvt.phutho.gov.vn/. 

Nghị định 47/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2022; 

Để đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Nghị định, Sở 

Giao thông vận tải yêu cầu: 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải và các đơn vị quản lý, khai thác bến xe 

khách trên địa bàn tỉnh tải nội dung Nghị định số 47/2022/NĐ-CP trên trang 

thông tin của Sở Giao thông vận tải Phú Thọ để nghiên cứu, triển khai thực 

hiện đồng thời lưu ý một số nội dung chính điều chỉnh, bổ sung mới như sau: 

+ Phải cung cấp thông tin hàng hoá ký gửi trên xe: Đơn vị kinh doanh 

vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) khi nhận hàng 

hóa ký gửi xe ô tô (người gửi hàng hóa không đi theo xe) phải yêu cầu người 

gửi hàng hóa cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về: Tên hàng hóa, cân 

nặng (nếu có), họ và tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân/số thẻ căn cước 

công dân, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận. 

+ Không sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên 

thành xe ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) để kinh doanh vận tải hành 

khách. Không sử dụng xe ô tô kiểu dáng tương tự xe từ 09 chỗ (kể cả người lái 

xe) trở lên để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi. 

https://sogtvt.phutho.gov.vn/


+ Kể từ ngày 01/7/2023, các xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng 

phải lắp camera theo quy định khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu phải 

lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp phù hiệu, 

biển hiệu. Thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera phải đáp ứng đầy đủ 

quy chuẩn theo quy định. 

- Đề nghị Đài phát thanh truyền hình Phú Thọ, Báo Phú Thọ, UBND các 

huyện, thành, thị chỉ đạo tiếp tục triển khai tuyên truyền phổ biến nội dung của 

Nghị định số 47/2022/NĐ-CP đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và 

thực hiện. 

- Đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô Phú Thọ tăng cường tuyên truyền phổ 

biến Nghị định số 47/2022/NĐ-CP đến các thành viên của hiệp hội. 

          Sở GTVT Phú Thọ đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND các huyện, thành, thị;  

- Đài PT - TH Phú Thọ;  

- Báo Phú Thọ; 

- Hiệp hội vận tải ô tô (t/h);  

- Trang thông tin điện tử Sở (đưa tin); 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLVT, PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Trung 
 

(phối hợp) 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-16T11:26:14+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
	Trịnh Văn Trung<Trungtv.sogtvt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-16T14:51:51+0700
	Tỉnh Phú Thọ
	Sở Giao thông vận tải<sogiaothongvantai@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-16T14:51:57+0700
	Tỉnh Phú Thọ
	Sở Giao thông vận tải<sogiaothongvantai@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-16T14:53:16+0700
	Tỉnh Phú Thọ
	Sở Giao thông vận tải<sogiaothongvantai@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




