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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

CHÍNH PHỦ 

 
CHÍNH PHỦ 

 

 

Số: 47/2022/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022 

 

NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của 

Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2016; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 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. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của 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, như sau: 

1. Bổ sung điểm đ khoản 3 Điều 11 như sau: 

"đ) 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) 
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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.". 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 12 như sau: 

"b) Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý 

nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và 

được kết nối, chia sẻ với Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông), Bộ Tài chính 

(Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan) để thực hiện quản lý nhà nước về trật tự, an 

toàn giao thông; an ninh, trật tự; thuế; phòng, chống buôn lậu.". 

3. Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 13 như sau: 

"d) Xe taxi phải có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái) và có niên hạn sử 

dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất).". 

4. Bổ sung khoản 3 Điều 13 như sau: 

"3. 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.". 

5. Sửa đổi, bổ sung tên khoản 5 Điều 18 như sau: 

"5. Trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh do bị thu hồi, hồ sơ đề nghị cấp 

lại Giấy phép kinh doanh:". 

6. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 18 như sau: 

"b) Tài liệu chứng minh việc khắc phục đối với vi phạm quy định tại điểm a, 

điểm d khoản 6 Điều 19 Nghị định này.". 

7. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 7 Điều 19 như sau: 

"d) Khi cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh ban hành quyết định thu hồi Giấy 

phép kinh doanh thì đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 07 ngày kể từ khi 

quyết định có hiệu lực phải nộp lại Giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu 

cho cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh, phải dừng toàn bộ các hoạt động kinh 
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doanh vận tải theo quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh ngay sau khi quyết 

định có hiệu lực;". 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 22 như sau: 

"7. Phù hiệu được cấp lại khi bị thu hồi. Sau khi hết thời hạn bị thu hồi phù 

hiệu, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải thì 

đơn vị kinh doanh vận tải phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định. 

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp lại phù hiệu thực hiện theo quy định tại 

khoản 4, khoản 5 Điều này.". 

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 22 như sau: 

"8. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải 

khách du lịch thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch.". 

10. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 9 Điều 22 như sau: 

"a) Cấp phù hiệu, biển hiệu theo quy định tại Điều này và tổ chức thực hiện 

việc dán phù hiệu, biển hiệu lên xe ô tô;". 

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 23 như sau:  

"9. Kết nối, chia sẻ dữ liệu về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô 

tô và dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình xe với Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao 

thông), Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan) để phối hợp quản lý.". 

12. Bổ sung khoản 8 Điều 34 như sau: 

"8. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô 

kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định của Nghị định 

này, 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 các quy định tại Nghị định này.". 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2022. 

2. Bãi bỏ khoản 8 và khoản 9 Điều 19 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. 
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3. 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) đã được cấp phù hiệu, biển hiệu trước ngày Nghị định này có 

hiệu lực thì tiếp tục được sử dụng để kinh doanh vận tải hành khách đến hết niên 

hạn sử dụng theo quy định tại Nghị định này.  

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
 TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Lê Văn Thành 

 


