
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:             /SGTVT-QLVT               Thanh Hóa, ngày       tháng 9 năm 2020 

V/v thông báo tuyển sinh, đào tạo hệ 

sơ cấp cho người trực tiếp điều hành 

vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác 

xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

 

 Kính gửi: 

   - Hiệp hội vận tải ô tô Thanh Hóa; 

   - Hiệp hội vận tải ô tô taxi Thanh Hóa; 

   - Các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

 

 Căn cứ quy định 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: “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 điểm d, khoản 1, Điều 67 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy 
định: “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 13, Điều 3 của Thông tư số 
12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 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”. 

 Hiện nay Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa đã được Sở 
Lao động – Thương binh và Xã hội Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ 
sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 20/GCNĐKBS-SLĐTBXH ngày 
07/9/2020. Trong đó có ngành/nghề đào tạo Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ 
phù hợp với quy định về trình độ chuyên môn của người trực tiếp điều hành hoạt 
động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải. 

 Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng 
xe ô tô có người điều hành hoạt động vận tải đáp ứng đúng quy định của Chính 
phủ, Bộ GTVT, Sở GTVT thông báo để Hiệp hội vận tải ô tô Thanh Hóa, Hiệp hội 
vận tải ô tô taxi Thanh Hóa, các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng 
xe ô tô được biết đơn vị có đủ điều kiện đào tạo nghề Quản trị kinh doanh vận tải 
đường bộ như sau: 

 1. Đơn vị đào tạo: 

 - Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa; 

 - Địa chỉ: Số 02 Dốc Ga, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa; 
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 - Điện thoại liên hệ: 02373.941.957 hoặc 0915.382.770. 

 2. Thời gian, địa điểm đào tạo: 

 - Thời gian đào tạo: 03 tháng; 

 - Dự kiến ngày khai giảng: 18/9/2020; 

 - Địa điểm đào tạo: Trương trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa. 

 (Có Thông báo tuyển sinh của Trường TCN GTVT Thanh Hóa gửi kèm theo) 

 Sở GTVT đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô Thanh Hóa, Hiệp hội vận tải ô tô taxi 
Thanh Hóa tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận 
tải bằng xe ô tô được biết và đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu liên 
hệ Trường trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa để được đào tạo, cấp chứng chỉ cho 
người điều hành hoạt động vận tải. 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP VCCI CN Thanh Hóa (để p/h thông báo); 

- Văn phòng Sở (để đăng tin); 

- Lưu: VT, QLVT (150b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vương Quốc Tuấn 
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