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Cập Nhật Pháp Luật
Tháng 2 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/2020/NĐ-CP 
(“NGHỊ ĐỊNH 10”) (17/01/2020) 
CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 
1/4/2020 THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 
SỐ 86/2014/NĐ-CP (“NGHỊ ĐỊNH 
86”) (10/9/2014) QUY ĐỊNH VỀ 
KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH 
DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ.
Nghị Định 10 quy định những vấn đề liên quan đến 
hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô 
tô; cụ thể, Nghị Định 10 đưa ra những quy định mới 
và chi tiết điều chỉnh hoạt động của đơn vị cung cấp 
dịch vụ phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải.

Các vấn đề pháp lý quan trọng được quy định tại 
Nghị Định 10 như sau:

1. Quy định rõ phạm vi và đối 
tượng tham gia hoạt động kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô (“Đơn Vị 
Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải”)
Nghị Định 86 quy định Đơn Vị Kinh Doanh Dịch Vụ 
Vận Tải là đơn vị “sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, 
hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; 
bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh 
doanh vận tải không thu tiền trực tiếp”. Đơn Vị Kinh 
Doanh Dịch Vụ Vận Tải có thể là chủ sở hữu hợp 
pháp các phương tiện vận tải sử dụng trong hoạt 
động kinh doanh của đơn vị. Ngoài ra, Đơn Vị Kinh 
Doanh Dịch Vụ Vận Tải còn có thể thuê phương tiện 
vận tải từ các tổ chức cho thuê tài chính hoặc thuê từ 
các tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản 
theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo Nghị Định 10, một doanh nghiệp sẽ 
được xem là kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe ô tô 
nếu “thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính 
của hoạt động vận tải (trực tiếp điều hành phương tiện, 

lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải) để vận chuyển 
hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích 
sinh lợi”. Đối với phương tiện vận tải sử dụng trong 
hoạt động kinh doanh, Đơn Vị Kinh Doanh Dịch Vụ 
Vận Tải có thể sở hữu các phương tiện này hoặc có 
quyền sử dụng hợp pháp các phương tiện này theo 
hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản hoặc hợp 
đồng hợp tác kinh doanh ký giữa Đơn Vị Kinh Doanh 
Dịch Vụ Vận Tải với tổ chức, cá nhân theo quy định 
của pháp luật.

 Nghị định 10 quy định nếu đơn vị cung cấp phần 
mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (“Đơn Vị Cung 
Cấp Ứng Dụng Kết Nối Vận Tải”) có thực hiện ít 
nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động 
vận tải như nêu trên (trực tiếp điều hành phương tiện, 
lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải) thì sẽ được 
xem là Đơn Vị Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải và phải 
đáp ứng các điều kiện về kinh doanh vận tải bằng xe 
ô tô theo quy định tại Nghị Định này và các quy định 
pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, theo Nghị Định 10, hoạt động vận tải người 
nội bộ và hoạt động vận tải hàng hóa không thu tiền 
trực tiếp của các doanh nghiệp theo quy định tại 
Nghị Định 86 không còn được xem là hoạt động kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô và không thuộc đối tượng 
điều chỉnh của Nghị Định 10.

2. Bãi bỏ giới hạn thời hạn có hiệu 
lực của giấy phép kinh doanh vận 
tải bằng xe ô tô 
Theo Nghị Định 86, giấy phép kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô (“GPKD”) được cấp bởi Sở Giao Thông 
Vận Tải có thời hạn là bảy năm, và có thể được cấp 
lại khi hết hạn.

Theo Nghị Định 10, không có giới hạn về thời hạn 
có hiệu lực của GPKD. GPKD sẽ chỉ bị sửa đổi hoặc 
được cấp lại trong trường hợp có sự thay đổi về nội 
dung của giấy phép hoặc bị thu hồi, hủy bỏ bởi cơ 
quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
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3. Nhiều yêu cầu hơn đối với việc 
cấp phù hiệu, biển hiệu cho phương 
tiện vận tải 
Theo Nghị Định 10, phương tiện vận tải sử dụng cho 
hoạt động kinh doanh vận tải phải được cấp phù hiệu, 
biển hiệu tương ứng với từng loại hình vận tải. Tại 
một thời điểm, mỗi phương tiện vận tải chỉ được cấp 
và sử dụng một loại phù hiệu hoặc biển hiệu tương 
ứng với một loại hình kinh doanh vận tải. 

Đối với “Xe Taxi”, “Xe Hợp Đồng” và “Xe Du Lịch”, 
bên cạnh việc dán phù hiệu hoặc biển hiệu theo quy 
định nêu trên còn phải tuân thủ quy định niêm yết 
tên xe trên kính phía trước và kính phía sau xe. Đối 
với “Xe Taxi”, Đơn Vị Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải 
được phép lựa chọn giữa việc dán niêm yết tên xe 
hoặc gắn hộp đèn trên nóc xe theo quy định.

Thời hạn của phù hiệu, biển hiệu cấp cho phương 
tiện vận tải là bảy năm hoặc theo đề nghị của doanh 
nghiệp nhưng không vượt quá niên hạn sử dụng của 
phương tiện. Phù hiệu, biển hiệu được cấp lại khi 
hết hạn, khi bị mất hoặc bị hư hỏng, khi thay đổi chủ 
sở hữu phương tiện hoặc thay đổi đơn vị kinh doanh 
vận tải. 

Phù hiệu, biển hiệu xe được cấp bởi Sở Giao thông 
Vận tải nơi cấp GPKD cho đơn vị kinh doanh vận tải. 
Đối với xe vận chuyển hành khách (bao gồm “Xe 
Taxi”, “Xe Hợp Đồng” và “Xe Du Lịch”), phù hiệu 
xe sẽ được cấp bởi Sở Giao thông Vận tải của địa 
phương nơi xe có trên 70% tổng thời gian hoạt động 
trong một tháng. 

4.  Thêm quy định đối với hoạt 
động kinh doanh của Đơn Vị Kinh 
Doanh Dịch Vụ Vận Tải
 – Kinh doanh vận tải theo tuyến cố định: Theo 
quy định tại Nghị Định 10, tuyến vận tải hành 
khách cố định liên tỉnh bất kể chiều dài của cự ly 
hành trình đều phải xuất phát và kết thúc tại bến 
xe khách theo quy định. Theo Nghị Định 86, chỉ có 
tuyến vận tải có cự ly từ 300km trở lên mới phải 
tuân thủ quy định này. 

 – Kinh doanh vận tải bằng xe taxi: đơn vị kinh 
doanh vận tải phải thông báo đến Sở Giao thông 
vận tải nơi cấp GPKD phương thức tính tiền sử 
dụng trên xe taxi của đơn vị trước khi thực hiện 
kinh doanh vận tải.

 – Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 
và vận tải khách du lịch:

 ₋ Trong thời gian một tháng, mỗi xe không được 
thực hiện quá 30% tổng số chuyến của xe có 
điểm đầu trùng lặp và điểm cuối trùng lặp, phạm 
vi trùng lặp được tính tại một địa điểm hoặc tại 
nhiều địa điểm nằm trên cùng một tuyến phố 
(một tuyến đường), ngõ (hẻm) trong đô thị.

 ₋ Bất kể trọng tải thiết kế của xe, Đơn Vị Kinh 
Doanh Dịch Vụ Vận Tải phải cung cấp đầy đủ 
các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển 
cho Sở Giao thông Vận tải nơi cấp GPKD trước 
khi thực hiện vận chuyển hành khách. Theo Nghị 
Định 86, chỉ vận chuyển hành khách trên xe có 
trọng tải thiết kế từ 10 hành khách trở lên mới 
phải thực hiện nghĩa vụ thông báo này.

5. Quy định chi tiết về hoạt động 
của Đơn Vị Cung Cấp Ứng Dụng Kết 
Nối Vận Tải 
Đơn Vị Cung Cấp Ứng Dụng Kết Nối Vận Tải chỉ thực 
hiện vai trò trung gian trong quá trình cung cấp dịch 
vụ vận tải (cụ thể, để xác nhận việc thực hiện các nội 
dung đã thỏa thuận giữa đơn vị kinh doanh vận tải với 
khách hàng). 

Bên cạnh việc tuân thủ các quy định của pháp luật có 
liên quan đến việc cung cấp dịch vụ phần mềm, Đơn 
Vị Cung Cấp Ứng Dụng Kết Nối Vận Tải còn phải tuân 
thủ các nghĩa vụ sau:

 – không được tham gia trực tiếp điều hành phương 
tiện, lái xe; không quyết định giá cước vận tải;

 – thực hiện lưu trữ toàn bộ lịch sử các giao dịch đã 
thực hiện trên phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối 
vận tải, thời gian lưu trữ tối thiểu hai năm;

 – cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước danh sách 
các đơn vị kinh doanh vận tải, xe ô tô và lái xe của 
các đơn vị vận tải hợp tác với Đơn Vị Cung Cấp 
Phần Mềm hoặc cung cấp tài khoản truy cập vào 
phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cho cơ 
quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu; và



 – không được cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ 
kết nối vận tải cho đơn vị kinh doanh vận tải hành 
khách theo hợp đồng và vận tải khách du lịch để 
xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe, bán 
vé hoặc thu tiền đối với từng hành khách đi xe dưới 
mọi hình thức. 

6. Bãi bỏ mức bồi thường ấn định 
của đơn vị kinh doanh vận tải 
Theo Nghị Định 86, việc bồi thường hàng hóa hư 
hỏng, mất mát, thiếu hụt trong quá trình vận chuyển 
sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Đơn Vị Kinh 

Doanh Dịch Vụ Vận Tải và người thuê vận tải trong 
hợp đồng vận tải. Trong trường hợp hợp đồng không 
quy định và hai bên không thỏa thuận được mức bồi 
thường thì đơn vị kinh doanh vận tải được phép bồi 
thường cho người thuê vận tải theo mức ấn định là 
70.000 (bảy mươi nghìn) đồng Việt Nam cho một 
kilôgam hàng hóa bị tổn thất, trừ trường hợp có quyết 
định khác của tòa án hoặc trọng tài.

Nghị Định 10 đã bãi bỏ mức bồi thường được ấn định 
nêu trên. Theo đó, mức đền bù sẽ do hai bên thỏa 
thuận, nếu không thỏa thuận được sẽ thực hiện theo 
phán quyết của tòa án hoặc trọng tài.
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những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người người đọc hiện tại hay trong tương 
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