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Năm 2016, tình hình chính trị kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều diễn 

biến phức tạp, suy thoái kinh tế chưa được ngăn chặn vững chắc, trong khi 

đó biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai, lũ lụt, động đất thường xuyên xảy ra. 

Tình hình chính trị ở một số nước có nhiều diễn biến phức tạp làm cho tốc độ 

phát triển kinh tế thấp, Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng từ tình hình chung 

của thế giới. Tuy năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội 

toàn quốc lần thứ XII với sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ 

đạo quyết liệt của Chính phủ nền kinh tế Việt Nam đã từng bước phục hồi . 

Tốc độ tăng trưởng ứơc đạt 6,3%, tuy tốc độ tăng trưởng không bằng năm 

2015 nhưng là tốc độ tăng trưởng cao so với các nước trong khu vực và trên 

thế giới. Những tác động từ các yếu tố đầu vào biến động thường xuyên làm 

cho các doanh nghiệp kinh doanh chưa hiệu quả. Giá cả các mặt hàng công 

nghiệp trong đó có ô tô, nhiên liệu thường xuyên biến đổi. Giá vật tư đầu vào 

tăng, phí sử dụng đường bộ, các trạm thu phí BOT trên đường gia tăng. 

Nhiều tuyến đường hiện tại thu phí chưa hợp lý nhiều phương tiện kinh 

doanh vận tải hiện tại hoạt động 100% trên các tuyến BOT nhưng vẫn phải 

nộp tiền phí sử dụng đường bộ. Tuy nhiên do biến động giá xăng dầu thế giới 

nên giá xăng dầu trong nước cũng thường xuyên tăng giảm. Việc tăng giảm 

giá xăng dầu nhỏ giọt làm cho các đơn vị kinh doanh vận tải rất bị động 

trong việc kê khai giá cước để phù hợp với giá xăng dầu. 

 Từ đầu năm 2016 tình hình trên biển Đông vẫn diễn biến phức tạp 

điều này tác động không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 

nước ta và khu vực. Những biến động của tình hình kinh tế thế giới cũng có 

tác động trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam.  

Năm nay, Ngành giao thông vận tải tiếp tục siết chặt quản lý vận tải, 

và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải. 

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải 

đường bộ có nhiều thay đổi: 

- Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh 

vận tải bằng ô tô thay thế Nghị định 91 và 93 đã có hiệu lực thi hành từ 01 
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tháng 12 năm 2014 và đến nay Bộ đang trình Chính phủ sửa đổi bổ sung một 

số điều của Nghị định 86/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung. 

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức quản lý hoạt 

động kinh doanh vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ cũng sẽ 

thay đổi theo làm cho các đơn vị vận tải lại phải tiếp cận với văn bản mới 

bước đầu sẽ gặp những khó khăn nhất định. 

 - Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 

đường sắt, Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ thay thế Nghị định 171 

và Nghị định 107 đã có hiệu lực thi hành. Nghị định 46, có một số thay đổi 

trong đó có nhiều quy định giữ nguyên hoặc giảm nhẹ hơn cho người lái xe, 

nhưng lại có nhiều quy định chặt chẽ hơn xử phạt nặng hơn đối với các đơn 

vị vận tải. Đòi hỏi các đơn vị vận tải phải tiếp tục tổ chức lại hoạt động của 

đơn vị mình phù hợp với các quy định của Chính phủ và Bộ Giao thông vận 

tải. Đặc biệt quan tâm trong Nghị định 46, có nhiều hành vi xử lý tăng nặng  

là: các lỗi vi phạm tốc độ, lỗi sử dụng rượu bia... 

 Tại hội nghị này, Ban Thường vụ xin báo cáo kết quả hoạt động 

trong năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 gồm một số nội dung sau: 

 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH 

1. Vận động phát triển hội viên và hoạt động của các Hiệp hội cơ sở 

a- Công tác phát triển hội viên  

Tại Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng tổ chức ngày 12 tháng 12 năm 

2016 tại thành phố Pleiku, Gia Lai đã thống nhất giao cho Ban Thường vụ 

tiếp tục vận động để phát triển thành viên là Hiệp hội cơ sở tại các địa 

phương, Hội viên trực thuộc, đồng thời theo dõi, giúp đỡ và củng cố hoạt 

động các Hiệp hội cơ sở. Thực hiện nhiệm vụ nói trên Thường trực Hiệp hội 

đã đề nghị một số Sở Giao thông vận tải đôn đốc việc thành lập Ban vận 

động thành lập Hiệp hội và sớm hoàn thiện các thủ tục đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh cho phép thành lập Hiệp hội tại địa phương.  

Trong năm 2016: Hiệp hội vận tải ô tô địa phương gia nhập Hiệp hội 

Vận tải ô tô Việt Nam: Hiệp hội Vận tải ô tô Kiên Giang, Bình Phước, Bình 

Dương. 

Đến nay Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có 58 Hiệp hội cơ sở và 38 

Hội viên trực thuộc. 

Các địa phương chưa có Hiệp hội đều quan tâm và đã có kế hoạch 

triển khai để sớm tổ chức thành lập các Hiệp hội cơ sở. Tuy vậy nhiều địa 
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phương cũng ít quan tâm đến việc thành lập Hiệp hội nên việc thành lập hội 

ở một số địa phương còn gặp khó khăn. 

Việc phát triển hội viên tại các Hiệp hội cơ sở ít được quan tâm. Nhiều 

Hiệp hội cơ sở có số hội viên ít trong nhiều năm qua nhưng chưa chú trọng 

đến vận động phát triển. Có địa phương, các doanh nghiệp hợp tác xã có nhu 

cầu tham gia Hiệp hội chưa được Ban chấp hành kết nạp. 

b- Hoạt động của các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên trực thuộc 

Đa số các Hiệp hội cơ sở đều hoạt động có hiệu quả thiết thực, nhưng 

cũng còn Hội viên là Hiệp hội cơ sở ít hoạt động nên chưa thực sự gắn kết 

các Hội viên của mình bằng những công việc cụ thể. Trong hoạt động các 

Hiệp hội cơ sở đều quan tâm đến tuyên truyền, phổ biến, vận động và hướng 

dẫn các hội viên thực hiện đúng các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, và những quy định về quản lý chuyên ngành, nhất là việc ủng hộ chủ 

trương siết chặt quản lý vận tải nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; xây 

dựng thương hiệu cho sản phẩm vận tải,…. đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 

của hành khách và chủ hàng.  

Những Hiệp hội cơ sở hoạt động có hiệu quả nhất là: Hiệp hội Vận tải 

hành khách liên tỉnh và du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Vận tải ô 

tô và bến xe khu vực phía Bắc, Hiệp hội Bến xe khách, Hiệp hội Vận tải 

hàng hóa đường bộ Hải Phòng, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP Hồ Chí Minh, 

Hiệp hội Vận tải hàng hoá đường bộ Đà Nẵng, Hiệp hội Vận tải ôtô Bắc 

Giang, Hiệp hội Vận tải ô tô Lâm Đồng... Tuy vậy, vẫn còn một số Hiệp hội 

hoạt động yếu và chưa có hiệu quả thiết thực như: Hiệp hội Vận tải ô tô Lạng 

Sơn, Hiệp hội taxi tải Hà Nội, Hiệp hội taxi Hải Phòng, Hiệp hội Vận tải ô tô 

Bình Định. Trong đó có một số Hiệp hội hầu như không hoạt động. Nhiều 

Hiệp hội chưa có quy chế phối hợp với Sở giao thông vận tải. Có Hiệp hội 

lại không quan tâm đến phối hợp với Sở Giao thông vận tải không xác định 

được trách nhiệm của Hiệp hội là chịu sự quản lý nhà nước của Sở Giao 

thông vận tải. 

Nhiều Hiệp hội chưa tổ chức Tổng kết tình hình hoạt động năm 2016 

và đề ra kế hoạch năm 2017. 

2. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức 

tuyên truyền thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hiệp hội, nhằm tạo 

điều kiện cho các quy định của pháp luật phù hợp với điều kiện với thực tế 

để  các Hội viên thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh 

doanh. Do vậy, Thường trực Hiệp hội quan tâm thực hiện nhiệm vụ này với 
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trách nhiệm cao và công việc này đã đạt được kết quả. Điều đó thể hiện ở 

điểm:Nhiều kiến nghị của Hiệp hội đã được Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao 

thông vận tải, Bộ Tài chính, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Quỹ Bảo trì 

đường bộ Trung ương chấp thuận. Một số kiến nghị của chúng ta chưa được 

các cơ quan chức năng chấp thuận vì đó là những vấn đề mang tính liên 

ngành hoặc bị các quy định của pháp luật ở lĩnh vực  liên quan chưa được 

sửa đổi kịp thời (Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,…).   

a- Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan quản lý Nhà 

nước xin ý kiến Hiệp hội đều được Thường trực Hiệp hội nghiên cứu nghiêm 

túc, tổng hợp ý kiến từ các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên để đóng góp ý 

kiến kịp thời. Trong những tháng qua, chúng ta đã tham gia góp ý dự thảo 

các văn bản quan trọng như: Tham gia xây dựng Nghị định sửa đổi bổ sung 

một số Điều của Nghị định 86/2014/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp 

luật. Các ý kiến Hiệp hội cơ bản đã được cơ quan quản lý Nhà nước tiếp thu, 

những ý kiến không được tiếp thu đã được giải trình hợp lý.  

Nhìn chung, việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật đều được Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và các Hiệp hội cơ sở thực hiện 

nghiêm túc, được các cơ quan nhà nước đánh giá cao. Tuy vậy, còn nhiều 

Hiệp hội cơ sở và Hội viên chưa thực sự quan tâm đến công tác này, chưa tập 

hợp kịp thời ý kiến của các Hội viên để gửi về Thường trực đúng hạn, hoặc 

không tham gia ý kiến, khi văn bản ban hành rồi mới đòi hỏi sửa đổi là rất 

khó khăn. Thông qua lĩnh vực hoạt động này chúng ta có thể đánh giá tình 

hình hoạt động từng Hiệp hội cơ sở, của mỗi Hội viên trực thuộc. 

b- Tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật  

Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam luôn phối hợp với các cơ quan Nhà 

nước ở Trung ương và địa phương tuyên truyền thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật đã được ban hành. Trong năm qua Hiệp hội đã có chỉ đạo các 

Hiệp hội cơ sở, các Hội viên triển khai nghiên cứu và chỉ đạo anh em lái xe 

tìm hiều và thực hiện: Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý 

vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; Các văn bản quản lý 

hoạt động vận tải và các văn bản liên quan. Trong đó chú trọng nhất là việc 

nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Hiệp 

hội vận tải ô tô Việt Nam đã  lồng ghép công tác tuyên truyền văn bản quy 

phạm pháp luật vào chương trình tập huấn người điều hành vận tải, lái xe và 

nhân viên phục vụ trên xe, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam và Tổ chức Traffic tuyên truyền vận động anh em lái xe không vận 
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chuyển và sử dụng các sản phẩm từ động thực vật hoang dã; Đã phối hợp với 

các Hiệp hội vận tải hàng hóa nghiên cứu kỹ các quy định về tải trọng xe và 

vận động thực hiện chủ trương của Chính phủ, của Bộ Giao thông vận tải về 

kiểm tra xe quá khổ, quá tải lưu thông trên đường bộ. Qua tuyên truyền và có 

nhiều biện pháp quản lý, đến nay tất cả các doanh nghiệp hội viên trong toàn 

quốc đã quán triệt và thực hiện tốt việc chở hàng đúng tải trọng cho phép 

tham gia giao thông đường bộ. Tình trạng chở quá tải trọng và khổ giới hạn 

trên đường bộ về cơ bản đã được kiểm soát. 

Trong công tác tuyên truyền thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận 

tải  và Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Hiệp hội cơ sở đã phối hợp với 

các Sở Giao thông vận tải  theo Quy chế phối hợp công tác, do vậy công tác 

này  đã triển khai thực hiện có hiệu quả. 

3. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

Thường trực Hiệp hội xác định đây là công tác trọng tâm và cấp bách 

vì tai nạn giao thông vừa ảnh hưởng lớn đến xã hội vừa ảnh hưởng trực tiếp 

đến hiệu quả kinh doanh của mỗi đơn vị vận tải. Từ đó, Thường trực Hiệp 

hội luôn chỉ đạo các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên trực thuộc nghiêm túc áp 

dụng các biện pháp quản lý nhằm kiềm chế gia tăng tai nạn giao thông; phối 

hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia 

tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến trật tự an 

toàn giao thông; phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phổ biến 

Quy chế và thể lệ đăng ký tham gia xây dựng “Doanh nghiệp an toàn”và 

đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Lái xe an toàn” để được tham gia bình xét 

giải thưởng “Vô lăng vàng” hàng năm. Nhiều Hội viên đã tích cực tham gia 

phong trào này. Năm 2015 Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia đã trao giải 

thưởng vô lăng vàng cho 12 doanh nghiệp Hợp tác xã và 50 lái xe. Hầu hết 

các doanh nghiệp Hợp tác xã được tặng đều là hội viên của Hiệp hội. 

4. Tình hình hoạt động của Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội 

Năm 2016 Tạp chí Vận tải ô tô và trang điện tử đại lộ đã có nhiều cố 

gắng trong việc tuyên truyền các chủ trương chính sách và văn bản quy phạm 

pháp luật. Do các đơn vị vận tải, các Hiệp hội cơ sở, các hội viên trực thuộc 

chưa quan tâm đến mua và sử dụng Tạp chí nên số lượng phát hành hàng 

tháng của Tạp chí Vận tải ô tô vẫn còn rất ít. Mặt khác do các tổ chức cá 

nhân chưa quan tâm viết bài, cung cấp tin về Tạp chí nên nói chung nội dung 

Tạp chí chưa thể hiện được những tấm gương điển hình trong ngành vận tải 

ô tô. 
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Do khó khăn nên chưa thực đầy đủ hiện nghĩa vụ Thuế với nhà nước. 

5. Hoạt động của Ban kiểm tra 

Tháng 11 năm 2016 Ban Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tài chính của 

Hiệp hội và đã có kiết luận (Báo cáo tài chính từ năm 2013 đến tháng 9/2016 

kèm theo) 

Theo báo cáo của các Hiệp hội cơ sở, Ban kiểm tra các Hiệp hội cơ sở 

đều hoạt động đúng quy chế. 

6. Những hoạt động khác của Hiệp hội 

Nghị quyết kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ 4 tổ chức tại TP Pleiku - 

Gia Lai đã giao Thường trực Hiệp hội thực hiện những công việc sau: 

a.  Tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô Việt 

Nam  

b. Phối hợp với Tổng Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kỷ niệm 65 

năm ngày truyền thống ngành vận tải ô tô Việt Nam 

c.  Năm 2016 Hiệp hội đã phối hợp với Phòng Thương mại và công 

nghiệp Việt Nam và Tổ chức Traffic về việc tuyên truyền và vận động đến 

các doanh nghiệp vận tải, cán bộ điều hành vận tải, lái xe và nhân viên phục 

trên xe ký và cam kết không sử dụng và vận chuyển động, thực vật hoang dã 

và các sản phẩm từ động thực vật hoang dã. Hiệp hội đã phối hợp với Tổ 

chức Traffic trực tiếp tập huấn cho hơn 100 cán bộ điều hành vận tải về 

chương trình tập huấn có lồng ghép nội dung "không vận chuyển và sử dụng 

động thực vật hoang dã và các sản phẩm từ động thực vật hoang dã". 

7. Quản lý tài chính của Hiệp hội 

Hiêp hội Vận tải ô tô Việt Nam hoạt động tự chủ về tài chính, nguồn 

tài chính chủ yếu dựa vào hội phí từ các hội viên đóng góp và nguồn tài trợ 

từ một số đơn vị.  

Tuy vậy do khó khăn nên nhiều Hiệp hội cơ sở, nhiều hội viên không 

đóng góp hội phí được quy định nên số hội phí thu được không nhiều. 

Đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2016 hội phí thu được từ Hội viên với 

tổng số tiền là 122.600.000 đồng (có danh sách kèm theo).  

Do tình hình khó khăn nên nhiều Hiệp hội cơ sở không thu đủ hội phí 

để đảm bảo hoạt động và nộp về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, theo dõi 

hàng năm chỉ có khoảng 30% số Hiệp hội cơ sở, hội viên trực thuộc nộp hội 

phí đủ theo quy định, còn lại nộp rất ít, có nhiều hội viên nhiều năm không 
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nộp hội phí như Hiệp hội taxi tải Hà Nội, Hiệp hội taxi Hà Nội, Hiệp hội taxi 

Hải Phòng, Hiệp hội taxi Đà Nẵng. 

Trong năm 2016, Văn phòng Hiệp hội tiếp tục thực hiện các dịch vụ 

công: in phôi và cấp giấy chứng nhận tập huấn cho người điều hành, lái xe 

và nhân viên phục vụ trên xe nên tài chính của Hiệp hội cũng được bổ sung 

đảm bảo chi tiêu. 

Thường trực Hiệp hội đã chỉ đạo Văn phòng quản lý và sử dụng kinh 

phí đúng quy định, đúng chế độ tài chính và tiết kiệm triệt để. 

Tuy vậy trong năm qua, nguồn tài chính của Hiệp hội cho vay, trong 

đó có Công ty Hoa Nam từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 9 năm 2016 không 

trả được lãi vay, sau đó Công ty Hoa Nam đã chuyển nợ để Công ty Hoa 

Việt vay nhưng đến nay Công ty Hoa Việt cũng không thực hiện việc trả lãi 

theo hợp đồng (Bảng quyết toán lãi vay của công ty Hoa Nam và Hoa Việt 

theo file đính kèm - do Ban kiểm tra yêu cầu lập) 

Ngoài ra tháng 8 năm 2012 Hiệp hội cho Tạp chí Vận tải ô tô vay 

100.000.000đ, theo Hợp đồng vay là 12 tháng nhưng đến nay Tạp chí vẫn 

chưa thanh toán được. 

Kính thưa các vị đại biểu, trong năm 2016 mặc dù có nhiều khó khăn 

nhưng với sự cố gắng quyết tâm của Hiệp hội, chúng ta đã hoàn thành nhiệm 

vụ, cơ bản thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4.  
 

 II. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017 

1. Tình hình năm 2017 

a- Tình hình chung  

Năm 2017 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XII với những mục tiêu cụ thể, Chính phủ sẽ tiếp tục điều hành đất nước 

theo tinh thần Nghị quyết chắc chắn sẽ có nhiều chuyển biến tích cực 

Kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh tế Việt Nam đã được phục 

hồi nhưng chưa thật vững chắc.  

Giá nhiên liệu tiếp tục có những biến động tăng giảm, theo giá nhiên 

liệu thế giới giá đầu vào hoạt động vận tải vẫn có diễn biến theo hướng tăng 

dần; Nhiều trạm thu phí BOT được triển khai trong đó giá phí được điều 

chính tăng rất cao, nhất là với phương tiện vận tải đầu kéo, con - ten - nơ, 

Tiền lương cán bộ công nhân viên sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng theo lộ 

trình. Khó khăn lớn nhất là nhiều doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh vận 
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tải bằng xe ô tô khi tham gia giao thông trên 100% tuyến đường BOT nhưng 

vẫn phải nộp Quỹ bảo trì đường bộ. 

Chính sách thuế nhập khẩu phương tiện có nhiều quy định chưa hợp lý 

đã có nhiều ý kiến kiến nghị nhưng Nhà nước vẫn chưa  điều chỉnh nên giá ô 

tô vẫn cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực;  

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải 

đường bộ sẽ được sửa đổi, bổ sung: Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10 

tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận 

tải bằng ô tô sẽ được bổ sung sửa đổi; Thông tư  63/2014/TT-BGTVT quy 

định về tổ chức quản lý hoạt động bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường bộ, Thông tư 60/2015/TT-BGTVT và một số Thông tư khác sẽ được 

nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi như vậy các đơn vị vận tải sẽ tiếp tục lúng 

túng khi thực hiện.  

Nghị định 46/2016/NĐ-CP về việc xử lý vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt được ban hành thay thế Nghị định 

171 và 107 có nhiều vấn đề đổi mới, nhiều lỗi vi phạm đã được điều chỉnh 

mức xử phạt, đặc biệt là lỗi về chở quá tải trọng, lỗi về uống rượu bia... 

Việc kiểm tra tải trọng xe, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an đã tổ 

chức rút kinh nghiệm. Trong thời gian phối hợp theo báo cáo tại Hội nghị 

tổng kết về xe chở quá tải đã cơ bản được giải quyết từ quý IV năm 2016. Do 

vậy lực lượng công an không cần phối hợp với Thanh tra giao thông trong 

việc kiểm tra tải trọng xe. Theo phản ảnh từ các Hiệp hội cơ sở tình hình chở 

quá tải trọng lại có diễn biến phức tạp, do vậy xe vận tải hàng hoá ở một số 

đơn vị lại thừa xe do đầu tư năm 2015 với số lượng xe lớn. 

Tình hình tổ chức lại vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ làm 

thay đổi biểu đồ chạy xe của một số tuyến vận tải, sẽ có ảnh hưởng đến hiệu 

quả kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải trong một thời gian 

nhất định. 

Tai nạn giao thông năm 2016 tuy đã có giảm, nhất là tai nạn giao thông 

liên quan đến các phương tiện tham gia kinh doanh vận tải giảm. Tuy nhiên 

những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra làm ảnh 

hưởng đến uy tín của ngành vận tải ô tô.  

Chính phủ và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ tiếp tục chỉ đạo 

chặt chẽ hơn, quyết liệt hơn việc siết chặt quản lý vận tải và tải trọng xe. Bộ 

Giao thông vận tải sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt 

động vận tải tại các doanh nghiệp vận tải và các doanh nghiệp bến xe khách, 

siết chặt việc quản lý tải trọng với các đơn vị vận tải hàng hóa. Tăng cường 
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quản lý sẽ tạo điều kiện cho đa số các đơn vị củng cố lại hoạt động, nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, cũng sẽ còn không ít các đơn vị có 

quy mô nhỏ, tổ chức chưa hợp lý, chưa kịp thời chuyển đổi sẽ gặp không ít 

khó khăn. Thậm chí có đơn vị buộc phải giải thể đặc biệt là quy định về số 

lượng phương tiện khi Nghị định 86 có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2016. 

b- Tình hình hoạt động của các Hiệp hội cơ sở 

Nhìn chung, các Hiệp hội cơ sở đều quan tâm phối hợp với Sở Giao 

thông vận tải để tranh thủ sự ủng hộ trong hoạt động thông qua Quy chế phối 

hợp giữa Hiệp hội và Sở. Lãnh đạo Hiệp hội cơ sở đã rất năng động và nhiệt 

tình với công tác của Hiệp hội, thể hiện vai trò và trách nhiệm trước các Hội 

viên, được các Hội viên ủng hộ. Nhiều Hiệp hội cơ sở đã tổ chức được các cuộc 

Hội thảo chuyên đề nhằm thống nhất ý kiến về các kiến nghị với các cơ quan 

quản lý nhà nước. Có Hiệp hội tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong 

công tác quản lý, kinh doanh, góp phần phát triển lực lượng vận tải trên địa bàn. 

Tiếng nói của các Hiệp hội cơ sở nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

các Hội viên đã được các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương nghiên cứu 

giải quyết thỏa đáng. Nhiều Hiệp hội đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải 

triển khai tốt việc tập huấn cho người điều hành vận tải lái xe nhân viên phục vụ 

trên xe 

Tuy vậy, cũng còn một số Hiệp hội ít tổ chức các hình thức sinh hoạt, 

hoặc còn có Hội viên đăng ký Hội viên nhưng không tham gia sinh hoạt nên 

hoạt động của Hiệp hội chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa đem lại lợi ích 

thực sự cho hội viên. 

Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt nam đề nghị các đồng chí Uỷ 

viên BCH tại các Hiệp hội cơ sở và các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội cơ sở cần 

năng động và chủ động tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật 

mới được ban hành; Tiếp thu ý kiến từ các đơn vị hội viên kịp thời phản ảnh 

những bất cập (nếu có) trong các văn bản mới; Thống nhất những kiến nghị 

các cơ quan nhà nước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

2. Nhiệm vụ của Hiệp hội năm 2017 

Với tình hình nêu trên, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần 

thứ IV, năm 2017 chúng ta cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu 

sau đây: 

a- Củng cố tổ chức, hoạt động của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và  

các Hiệp hội cơ sở và đẩy mạnh phát triển Hội viên  
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Trên cơ sở văn bản, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải gửi Ủy Ban 

nhân dân các tỉnh về việc đề nghị thành lập Hiệp hội và củng cố Hiệp hội địa 

phương. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành được phân 

công theo dõi các Hiệp hội cơ sở cần chủ động phối hợp với lãnh đạo và 

BCH Hiệp hội cơ sở, liên hệ với Sở Giao thông vận tải các địa phương đánh 

giá việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hiệp hội cơ sở ở địa phương với 

Sở Giao thông vận tải.  

Đề nghị các đồng chí Uỷ viên BCH Hiệp hội đã được phân công địa 

bàn phát triển Hội viên cần chủ động hơn nữa, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa 

công tác vận động thành lập Hiệp hội vận tải ô tô các địa phương.  

Phấn đấu đến hết năm 2017 hầu hết các địa phương trong cả nước đều 

có Hiệp hội. 

Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc củng cố 

tổ chức Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và củng cố các Hiệp hội cơ sở, các 

Hiệp hội hết nhiệm kỳ mà chưa tiến hành Đại hội phải tiến hành Đại hội. 

Những Hiệp hội nhiều năm không hoạt động, không đóng hội phí xem xét để 

giải thể để đảm bảo chất lượng các hội viên. Cụ thể là: Hiệp hội taxi Hà Nội, 

Hiệp hội Taxi tải Hà Nội, Hiêp hội taxi Hải Phòng, Hiệp hội taxi Đà Nẵng, 

Hiệp hội Vận tải ô tô Bình Định, Hiệp hội vận tải ô tô Lạng Sơn. 

Đề nghị Hiệp hội cơ sở quan tâm đến việc vận động các doanh nghiệp 

Hợp tác xã, các đơn vị có liên quan đến hoạt động vận tải tham gia vào Hiệp 

hội, nâng số hội viên tại cơ sở. 

b- Củng cố hoạt động của Tạp chí "Vận tải ô tô" và Trang thông tin 

điện tử "Đại lộ" để thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội 

đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước và quyền lợi của người lao 

động làm việc tại đơn vị. Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của cơ 

quan này  

c- Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và tuyên 

truyền  văn bản quy phạm pháp luật.  

Đến nay còn nhiều văn bản  đang trong thời kỳ sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế đề nghị các Hiệp hội cơ sở nghiên cứu tham gia ý kiến vào các văn 

bản Dự thảo gửi về Thường trực Hiệp hội để tập hợp ý kiến hoặc gửi cơ quan 

soạn thảo 

d- Tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ    

và quy định của pháp luật liên quan vận tải đường bộ  
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Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ phối hợp với Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam xây dựng và phổ biến kế hoạch tuyên truyền những chủ 

trương, chính sách mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan 

đến hoạt động của ngành vận tải ô tô; Tiếp tục tuyên truyền Nghị định 

86/2014/NĐ-CP, Thông tư 63, Thông tư 60. Kịp thời tuyên truyền khi các 

văn bản này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để các đơn vị vận tải, bến xe 

kịp thời tiếp cận và tổ chức thực hiện; có văn bản hướng dẫn các Văn phòng 

đại diện, các Hiệp hội cơ sở để tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả. Các 

văn bản của Thường trực Hiệp hội đều đăng trên website của Hiệp hội, 

không in gửi theo đường bưu chính để tiết kiệm chi phí. Đề nghị các đồng 

chí thường xuyên chủ động theo dõi trên Website của Hiệp hội. Khi có dự 

thảo văn bản mới, các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên có trách nhiệm tập hợp 

ý kiến từ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và các đối tượng liên quan báo 

cáo về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam để Hiệp hội tổng hợp tham gia ý kiến 

- Tiếp tục tuyên truyền vận động các Hội viên thực hiện nghiêm túc 

việc kê khai giá cước theo quy định hiện hành. 

- Chuẩn bị phương tiện và tổ chức tốt vận tải hành khách trong dịp Tết 

Đinh Dậu với phương châm “Thuận lợi - An toàn - Văn minh - Lịch sự”. 

đ- Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý vận tải, lái xe và nhân viên 

phục vụ trên xe khách, thống nhất với các Hiệp hội cơ sở trong việc phối hợp 

với các Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn và kiểm tra tập huấn. 

e- Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên: Về chủ 

trương Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp cho các hội viên ngay từ khi soạn thảo văn bản quy phạm pháp 

luật. Đối với các hội viên các Hiệp hội cơ sở khi có những vấn đề cần tham 

gia với cơ quan quản lý nhà nước, hoặc cần bảo vệ quyền lợi của mình phải 

có văn bản gửi về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Trên cơ sở đó Hiệp hội sẽ 

có văn bản báo cáo với cơ quan quản lý Nhà nước để xem xét giải quyết theo 

quy định của pháp luật... 

f- Về công tác đảm bảo An toàn giao thông đường bộ 

f.1. Đề nghị các Hiệp hội cơ sở vận động các hội viên Hiệp hội tuyên 

truyền đến đội ngũ lái xe, tiếp tục thực hiện “7 không” đã được phát động, 

nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, hạn chế đến mức tối đa tai nạn 

giao thông để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. 

f.2. Triển khai hệ thống quản lý An toàn giao thông đường bộ theo tiêu 

chuẩn ISO 39001: 2012 trong các hội viên. 
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f.3. Phối hợp với Tổ chức vận tải xanh châu Á (GFA) để giới thiệu 

GFA cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp vận tải xanh. Nhằm xây dựng 

những doanh nghiệp có thương hiệu trong khu vực. 

g- Các hoạt động khác 

Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề  

Trong năm 2017 Hiệp hội sẽ tiếp tục nghiên cứu tổ chức cuộc Hội 

thảo: về  công tác xã hội hóa bến xe khách, về việc thực hiện kiểm tra tải 

trọng xe trong tình hình mới, v.v... Ngoài ra những Hiệp hội cơ sở có thể tổ 

chức Hội thảo chuyên đề theo từng khu vực. 

3. Tình hình tài chính của Hiệp hội 

Tài chính Hiệp hội phụ thuộc vào tình hình thu-nộp hội phí từ các Hội 

viên và các Hiệp hội cơ sở. Đề nghị các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên trực 

thuộc tiếp tục quan tâm việc thu-nộp hội phí theo quy định Ban Thường vụ 

Hiệp hội để tạo điều kiện cho các hoạt động chung theo mức đã được quyết 

định: Hội viên trực thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nộp 

1.800.000đ/1năm, Hiệp hội cơ sở nộp 300.000đ/1hội viên 1 năm x tổng số hội 

viên. Trong những năm qua vẫn còn một số Hiệp hội cơ sở hiểu không đúng 

tinh thần thu nộp hội phí, chỉ nộp về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam số tiền hội 

phí bằng số hội phí của hội viên trực thuộc (1.800.000đ). Hiệp hội Vận tải ô tô 

Việt Nam sẽ quản lý và sử dụng hội phí và các nguồn tài chính khác đúng quy 

định.  

Đề nghị các Hiệp hội cơ sở tăng cường sinh hoạt theo các chuyên đề 

để tạo sự gắn kết các Hội viên với sinh hoạt chung, thông qua đó từng Hội 

viên thấy được quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Thông qua việc thu-nộp hội 

phí có thể thấy được mức độ gắn kết của Hội viên và hiệu quả hoạt động của 

Hiệp hội cơ sở. 

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC 

Tại hội nghị này chúng ta thống nhất tiếp tục kiến nghị với cơ quan 

quản lý nhà nước một số nội dung cơ bản sau đây: 

1. Chính phủ 

a- Tiếp tục nghiên cứu và có chính sách phù hợp về thuế nhập khẩu 

phương tiện vận tải để xe của chúng ta không đắt hơn xe của các nước trong 

khu vực nhằm đảm bảo giá cước không chênh lệch khi chúng ta đã thực hiện 

Hiệp định song phương với Trung Quốc, Lào, Cam pu chia; 
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b- Đôn đốc các Bộ, ngành và các đơn vị thực hiện Quyết định số 

12/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ 

chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách. 

2. Bộ Giao thông vận tải 

a- Sớm hoàn thành việc nâng cấp cầu yếu trên hệ thống đường bộ để 

thống nhất tải trọng cầu và đường bộ, xác định và thống nhất việc cắm biển 

tải trọng trên hệ thống đường bộ nhất là biển tải trọng cầu để phương tiện 

tham gia giao thông thực hiện đúng quy định; rà soát, điều chỉnh hệ thống 

biển báo trên toàn hệ thống quốc lộ cho phù hợp; 

b- Tăng cường triển khai rộng khắp và liên tục việc kiểm tra tải trọng 

phương tiện chở hàng trên đường bộ; có biện pháp kiên quyết bắt buộc hạ tải 

mới được phép tiếp tục hành trình; khắc phục ngay và triệt để tình trạng 

“sang tải”, “làm luật” và “tránh trạm” để xe vận tải hàng hóa chở đúng tải 

trọng cho phép; 

c- Sớm triển khai 100% các trạm thu phí đường bộ tự động không 

dừng. Đảm bảo công khai minh bạch thu phí, giảm thời gian chờ đợi, tránh 

ùn tắc trạm thu phí. 

d- Nghiên cứu việc thu phí sử dụng đường bộ với những đơn vị kinh 

doanh vận tải hiện sử dụng đường bộ trên 100% tuyến đường BOT để tránh 

phí chồng phí. 

đ- Triển khai “Trung tâm cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp vận 

tải và khách hàng”; khung thể chế cho hoạt động logistics.  

e- Sớm có văn bản hướng dẫn về việc nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong 

hợp tác xã dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

f- Hướng dẫn việc phân loại doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 60 

g- Có quy định xử lý với chủ hàng khi phương tiện chở quá tải. 

Kính thưa các quý vị đại biểu 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm 

vụ kế hoạch năm 2017, trân trọng đề nghị đại biểu tham gia ý kiến bổ sung 

để thống nhất thực hiện trong năm 2017. 

Xin kính chúc các đại biểu sức khỏe và thành công! 

Trân trọng cám ơn! 


