
  

Phát triển HTX trong lĩnh vực giao thông vận tải, 

xu hướng và giải pháp  

Bộ Giao thông Vận tải 

 

Những năm qua, kinh tế tập thể (KTTT) trong ngành giao thông vận 

tải (GTVT) đã đóng góp cho sự phát triển GTVT cũng như phát triển kinh tế 

của nước ta. 

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ IX đã 

ban hành Nghị quyết chuyên đề số 13/NQ-TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục 

đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Nghị quyết số 

13/NQ-TW chỉ rõ mục tiêu đưa kinh tế tập thể thoát khỏi tình trạng yếu 

kém, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn; kinh tế tập thể lấy lợi ích 

kinh tế làm chính, bao gồm lợi ích của các thành viên và lợi ích tập thể, đồng 

thời coi trọng lợi ích xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Sau gần 20 năm 

triển khai thực hiện Nghị quyết 13 đã tạo ra khung pháp lý cơ bản nhằm 

khuyến khích kinh tế tập thể, HTX phát triển, khẳng định tư duy mới về mô 

hình HTX kiểu mới với hạt nhân là “hợp tác”, với nguyên tắc thành viên 

HTX vừa là chủ sở hữu, vừa là khách hàng của HTX. Trong lĩnh vực GTVT, 

Luật GTĐB đã quy định HTX được kinh doanh tất cả các lĩnh vực về vận tải 

hành khách và hàng hóa, có địa vị ưu thế hơn so với các hộ kinh doanh vận 

tải, qua đó đã tạo điều kiện cho sự phát triển củng như khuyến khích kinh tế 

tập thể phát huy vai trò trong sự phát triển của nền kinh tế. 

I. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-

NQ/TW của Bộ Giao thông vận tải 

1. Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết 



  

Sau khi có Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của 

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, 

nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Ban cán sự Đảng Bộ GTVT đã triển khai 

và phổ biến Nghị quyết đến toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ, 

các cấp ủy Đảng; xây dựng Chương trình hành động, có kế hoạch triển khai 

cụ thể giao cho Lãnh đạo Bộ tổ chức thực hiện; Chỉ đạo các Sở GTVT các 

tỉnh, thành phố bám sát nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động của 

Tỉnh ủy, Thành ủy xây dựng ké hoạch phát triển kinh tế tập thể của ngành ở 

địa phương. 

2. Các hình thức triển khai thực hiện Nghị quyết 

Các cơ quan tuyên truyền, nghiệp vụ như Báo GTVT, Báo Bạn 

đường, các Tạp chí, các Vụ, Tổng cục, Cục có liên quan của Bộ bằng nhiều 

hình thức, nội dung phong phú đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối 

quan điểm của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước; biểu dương tập 

thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào HTX GTVT. Phối hợp với các cơ 

quan thông tin, báo chi Trung ương và địa phương tuyên truyền Nghị quyết, 

Luật HTX năm 2012, các chủ trương, chính sách về GTVT, an toàn giao 

thông và từng bước nâng cao vị thế kinh tế của HTX ngành GTVT. 

3. Công tác thể chế hóa chủ trương của Nghị quyết 

Để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, có hiệu quả trong phát triển 

kinh tế tập thể, Ban cán sự Đảng Bộ GTVT đã chỉ đạo các cấp, các ngành 

bám sát Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ, các Kế hoạch chung của 

Ngành về Kinh tế tập thể để kịp thời thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát 

triển kinh tế tập thể trong Ngành GTVT. Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 

18/3/2002, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã được Bộ 

GTVT cụ thể hóa trong công tác quản lý nhà nước chuyên ngành như sau: 



  

- Trong công tác xây dựng quy hoạch, chiến lược của Ngành đã quan 

tâm phát triển kinh tế HTX được phép hoạt động trên mọi lĩnh vực quy 

hoạch, từ việc khai thác kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đến vận tải thủy, 

vận tải biển. 

- Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý để 

các HTX tham gia hoạt động bình đẳng với các thành phần kinh tế, mang lại 

hiệu quả cho HTX. Bộ GTVT đã kịp thời xây dựng các Luật, Nghị định của 

Chính phủ, các Thông tư và các văn bản Quy phạm pháp luật hướng dẫn 

Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật HTX năm 2012, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014... 

- Về công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện các quy định Pháp 

luật có liên quan đến Ngành GTVT: Bộ GTVT đã kịp thời hướng dẫn HTX 

thực hiện các Nghị định của Chính phủ, các Văn bản QPPL chuyên ngành. 

- Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của kinh tế tập thể: Hàng 

năm, Bộ GTVT và các Sở GTVT đều thực hiện các chương trình kiểm tra, 

giám sát hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải, trong đó có các HTX 

vận tải. 

- Các HTX trong Ngành đã được khuyến khích và tham gia vào các 

Hiệp hội ngành nghề như Hiệp hội Vận tải ô tô, Hiệp hội Vận tải thủy nội 

địa, Hiệp hội Giao nhận hàng hóa. 

- Ban cán sự Đảng Bộ GTVT đã tổ chức triển khai lồng ghép trong 

chương trình của Công đoàn, Đoàn Thanh niên với các kế hoạch cụ thể để 

có hành động thiết thực đưa Nghị quyết vào cuộc sống, triển khai các chỉ 

đạo của Trung ương đến các cấp Công Đoàn, Đoàn thể trong Ngành. 

4. Về đổi mới, nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước về KTTT 

a. Về tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể 



  

Cơ quan quản lý Nhà nước về GTVT ở các cấp đã hình thành cơ cấu 

tổ chức quản lý thống nhất. Bộ GTVT đã giao Vụ Vận tải chủ trì tham mưu 

về phát triển kinh tế tập thể. Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành, các Sở 

GTVT đều đã có Phòng quản lý vận tải (hoặc bộ phận chuyên trách) trực 

tiếp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về GTVT đối với các thành phần 

kinh tế trên địa bàn, trong đó có các HTX GTVT. 

b. Về thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về KTTT 

- Đánh giá về công tác đăng ký HTX: Khi Luật HTX 2012 có hiệu lực 

thi hành, Bộ GTVT đã yêu cầu các Sở GTVT tổ chức rà soát, đánh giá và 

hướng dẫn các HTX vận tải sắp xếp, đãng ký lại theo đúng quy định. Hiện 

nay, về cơ bản các HTX trong ngành GTTV đã đáng ký chuyển đổi theo quy 

định. 

- Đánh giá về công tác báo cáo kết quả hoạt động hàng năm của HTX, 

xây dựng hệ thống thông tin về HTX: Hàng năm Bộ GTVT đều xây dựng kế 

hoạch nắm tình hình và củng cố hoạt động của các HTX trong lĩnh vực 

ngành như yêu cầu các Sở báo cáo định kỳ hàng quý, năm; tổ chức khảo sát 

thực tế để nắm số liệu, nắm tình hình hoạt động của các HTX hàng năm; kết 

hợp các Sở kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải (trong đó có HTX) trong 

việc chấp hành các quy định liên quan đến hoạt, động lãnh doanh vận tải 

hành khách cũng như vận tải hàng hóa. 

- Đánh giá về công tác xây dựng về tổ chức thực hiện kế hoạch, 

chương trình, chính sách hỗ trợ ưu đãi đối với kinh tế tập thể, HTX: Bộ 

GTVT đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc hoàn thiện các 

quy định pháp luật về HTX, xây dựng chiến lược, chính sách, chương trình, 

kế hoạch phát triển HTX, liên hiệp HTX; đã ký kết chương trình phối hợp 

với Liên minh HTX Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khu vực 



  

kinh tế tập thể ngành GTVT với những mục tiêu, nội dung toàn diện, cụ thể, 

thiết thực và mang tính khả thi cao. 

Trong công tác xây dựng quy hoạch, chiến lược của Ngành đã quan 

tâm phát triển kinh tế HTX được phép hoạt động trên mọi lĩnh vực quy 

hoạch, từ việc khai thác kỉnh doanh vận tải bằng xe ô tô đến vận tải thủy; 

tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT, các ngành cơ khí, đóng tàu đều 

định hướng có sự tham gia tích cực của thành phần kinh tế tập thể. 

- Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của kinh tế tập thể: Hàng 

năm, Bộ GTVT và các Sở GTVT đều thực hiện các chương trình kiểm tra, 

giám sát hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải, trong đó có các HTX 

vận tải, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh 

của HTX, góp phần phát triển các HTX đứng định hướng và đúng quy định. 

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Thanh tra GTVT xử lý 

các hành vi vi phạm pháp luật của HTX, của cá nhân, tổ chức có liên quan 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

5. Về xác lập môi trường thể chế và tâm lý xã hội thuận tiện cho 

kinh tế tập thể, HTX GTVT phát triển 

- Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa IX; Luật HTX năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn thi hành Luật HTX Bộ GTVT đã chỉ đạo Sở GTVT các địa 

phương phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn 

các HTX vận tải thực hiện. 

- Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý để 

các HTX tham gia hoạt động bình đẳng với các thành phần kinh tế, mang lại 

hiệu quả cho HTX. Bộ GTVT đã kịp thời xây dựng các Luật, Nghị định của 

Chính phủ, các Thông tư và các văn bản Quy phạm pháp luật hướng dẫn 

Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật HTX năm 2012, Luật sửa đổi, bổ 



  

sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014, Nghị 

định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và 

điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP 

ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 110/2014/NĐ-CP 

ngày 20/11/2014 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải 

đường thủy nội địa; Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ 

GTVT quy định về tổ chức, quân lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô 

tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư 49/2012/TT-BGTVT ngày 

12/12/2012 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

bến xe khách; Thông tư liên tịch 152/TTLT-BTC- BGTVT ngày 15/10/2014 

về hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận 

tải đường bộ; Thông tư 10/2015/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý 

vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và 

dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 75/TT-BGTVT ngày 

19/12/2014 quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; Thông tư số 

80/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 quy định về đăng ký vận tải hành khách 

đường thủy nội địa... 

- Bộ GTVT đã có công văn số 10101/BGTVT-VT ngày 03/8/2015 chỉ 

đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành, các Sở GTVT 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về triển khai thi hành Luật HTX; đển nay, các Sở GTVT và các 

đơn vị đã, đang thực hiện. 

- Ban hành Quyết định số 1459/QĐ-BGTVT ngày 12/5/2016 kèm 

theo Kế hoạch tăng cường thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 

của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật HTX. Trong Kế hoạch 

đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan tham mưu của Bộ và các Sở GTVT triển 



  

khai: hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về HTX; triển khai 

công tác tuyên truyền, phổ biến về luật HTX và các văn bản hướng dẫn; tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về HTX, liên hiệp HTX trong lĩnh vực 

GTVT; tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển HTX, liên hiệp HTX trong 

lĩnh vực GTVT. 

- Ban hành Công văn số 5948/BGTVT-VT ngày 05/06/2018 về việc 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp 

phần tăng cường hiệu quả việc thực hiện Luật HTX 2012 đối với các HTX 

trong ngành giao thông vận tải. 

- Ban hành Văn bản số 130-CV/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Bộ 

GTVT chỉ đạo triển khai Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ 

Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp 

tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tới các cấp ủy 

đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện tốt 

các nội dung nhằm thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 

- Định kỳ hàng năm tổ chức các hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp kinh 

doanh vận tải, trong đó có các HTX vận tải nhằm nắm bắt và kịp thời tháo 

gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp, HTX; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX vận tải phát 

triển. 

6. Về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế tập thể: 

Trong những năm qua, Bộ GTVT đã quan tâm công tác ứng dụng 

khoa học công nghệ vào hoạt động vận tải và cải cách thủ tục hành chính; 

đặc biệt từ tháng 1/2017, Bộ Giao thông vận tải đã triển khai hệ thống dịch 

vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với các thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh 

vận tải, cấp phù hiệu, biển hiệu. Qua đó việc cấp Giấy phép kinh doanh vận 



  

tải hiện nay (trong đó có HTX) rất thuận tiện và đơn giản, giảm chi phí đi 

lại, giảm thời gian chờ đợi, doanh nghiệp (HTX). 

7. Về sửa đổi, bổ sung hoàn thiện một số cơ chế, chính sách 

- Thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển HTX theo Quyết định số 

2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020. Bộ GTVT đã 

hướng dẫn Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành và Sở 

GTVT các tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện các chính sách hỗ trợ phát 

triển vận tải đối với HTX vận tải. Đặc biệt tập trung hướng dẫn thực hiện 

chính sách đối vói hoạt động vận tải hành khách công cộng, xã hội hóa bến 

xe, cung cấp dịch vụ xe buýt sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường để các 

HTX vận tải nghiên cứu triển khai. 

- Phối hợp chặt chẽ với Vụ HTX thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên 

minh HTX Việt Nam để kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ đến HTX 

vận tải. 

- Thường xuyên rà soát các quy định để bảo đảm thuận lợi cho thành 

viên HTX tham gia kinh doanh vận tải, đặc biệt là trong lĩnh vực đường bộ. 

- Bộ GTVT đã phối hợp cùng nhiều địa phương để hướng dẫn doanh 

nghiệp, HTX thực hiện các chế độ, chính sách được hưởng hỗ trợ theo quy 

định. 

- Đã tổ chức nhiều hoạt động để hướng dẫn HTX thực hiện các Nghị 

định của Chính phủ, các Văn bản QPPL chuyên ngành, đưa hoạt động vận 

tải từng bước ổn định, tạo điều kiện cho các HTX quản lý tốt hơn về phương 

tiện vận tải, nâng cao chất lượng phục vụ, đạt hiệu quả cao trong sản xuất 

kinh doanh, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. 

a. Lĩnh vực đường bộ 



  

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2015/QĐ-

TTg ngày 16/04/2015 về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và 

khai thác bến xe khách. 

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2015/QĐ-

TTg ngày 05/05/2015 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải 

hành khách công cộng bằng xe buýt. 

- Ban hành Quyết định số 3446/QĐ-BGTVT ngày 04/11/2016 phê 

duyệt Đề án Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe 

buýt đến năm 2020. Trong đó khuyến khích các doanh nghiệp, HTX đầu tư, 

nâng cao chất lượng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt, tạo thuận lợi cho HTX 

phát triển. 

- Bộ GTVT đã chủ trì cùng các Bộ, ngành, địa phương trình Chính 

phủ ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 cùa Chính phủ 

quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trong 

đó đã quy định tạo thuận lợi tối đa cho các HTX tham gia kinh doanh vận tải 

cả 5 loại hình (xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch và theo tuyến cố 

định). 

- Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 

29/5/2020 quy định về tổ chức, quận lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và 

dịch vụ hỗ trợ vận tải. Trên cơ sở đó, các HTX vận tải tham gia bình đẳng, 

minh bạch và thuận lợi cho sự phát triển kinh doanh của HTX. Thông tư đã 

hướng dẫn chi tiết việc tổ chức hoạt động kinh doanh, việc đảm bảo các điều 

kiện kinh doanh được quy định trong Nghị định 10, việc tăng cường an toàn 

giao thông trong các HTX vận tải, đặc biệt là việc ứng dụng khoa học công 

nghệ trong tổ chức, sản xuất, điều hành và quản lý hoạt động vận tải của các 

đơn vị vận tải, các HTX vận tải. 



  

- Ngoài các quy định trực tiếp nếu trên, nhiều quy định liên quan đã 

được Bộ GTVT ban hành và đang tiếp tục xây dựng để ban hành nhằm tạo 

thuận lợi cho các đơn vị vận tải hoạt động, như: xem xét để kéo dài thời gian 

kiểm định của phương tiện kinh doanh, phối hợp đề xuất Chính phủ xem xét 

các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, HTX giảm phí sử dụng đường bộ... 

Hiện nay, các HTX vận tải đã và đang không ngừng đổi mới cung cách quản 

lý trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương tiện và thực 

hiện các quy định về nhận diện phương tiện tham gia kinh doanh, tạo lập tốt 

hơn, minh bạch hơn trong kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

- Bên cạnh đó tiếp tục rà soát đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực vận 

tải, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động của các HTX: số lượng thủ tục 

hành chính đề nghị cắt giảm (Bãi bỏ thủ tục Chấp thuận ngừng khai thác 

tuyến vận tải hành khách tuyến cố định Việt Lào); giảm thành phần hồ sơ là 

các giấy tờ chấp thuận của các cơ quan quản lý trong lĩnh vực vận tải: 17 thủ 

tục; đưa vào áp dụng Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyển cấp độ 4 

tham gia cơ chế 1 cửa quốc gia đối với 65 thủ tục vận tải đường bộ quốc tế; 

tổ chức các hội nghị tập huấn triển khai và đưa vào áp dụng Hệ thống phần 

mềm dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tham gia cơ chế 1 cửa quốc gia đối 

với 65 thủ tục vận tải đường bộ quốc tế, trên cơ sở đó tạo điều kiện thuận lợi 

cho các đơn vị kinh doanh vận tải trong đó có các HTX thực hiện các thủ tục 

hành chính được nhanh chóng, thuận tiện; hàng năm thực hiện một số 

chương trình kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải của các địa phương, 

trong đó có các HTX vận tải để kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh, xử lý các vi 

phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải của các HTX, góp phần phát triển 

các HTX hoạt động đứng định hướng và đúng quy định; tại các Sở GTVT 

đều đã có Phòng quản lý vận tải (hoặc bộ phận chuyên trách) trực tiếp thực 



  

hiện chức năng quản lý Nhà nước về GTVT đối với các thành phần kinh tế 

trên địa bàn, trong đó có các HTX GTVT. 

b. Lĩnh vực hàng hải 

Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục HHVN tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin vào công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh 

nghiệp. Triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia đối với 11 thủ tục hành 

chính lĩnh vực hàng hải trên cổng thông tin một cửa quốc gia tại 25 Cảng vụ 

Hàng hải từ tháng 7/2018. Triển khai nâng cấp “Phần mềm nghiệp vụ thủ tục 

tàu biển” bảo đảm phù hợp với các quy định có liên quan của Nghị định số 

58/2017/NĐ-CP; Phối hợp với Trung tâm CNTT-Bộ GTVT xây dựng kiến 

trúc Chính phủ điện tử Bộ GTVT (lĩnh vực hàng hải) và xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện. 

Các Cảng vụ Hàng hải thực hiện ký số Giấy phép điện tử cho tàu 

thuyền vào, dời cảng biển. Việc triển khai thành công Cơ chế một cửa đã 

giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực trong việc thực 

hiện thủ tục hành chính cho tàu thuyền ra, vào cảng biển, tạo điều kiện thuận 

lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời nâng cao 

hiệu quả quản lý, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của các cơ 

quan quản lý nhà nước tại cảng biển. 

c. Lĩnh vực đường thủy nội địa 

- Trong công tác xây dựng quy hoạch, chiến lược của ngành đã quan 

tâm phát triển kinh tế tập thể nên trong hoạt động kinh doanh vận tải thủy, 

cơ sở đóng mới, sửa chữa, hoán cải phương tiện thủy nội địa đều có sự tham 

gia tích cực của thành phần kinh tế tập thể, HTX. 

- Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

47/2015/QĐ-TTg về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải thủy; 

tham mưu xây dựng Nghị định và ban hành các thông tư quy định: về điều 



  

kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa; về vận tải hành khách, hành lý, 

bao gửi trên đường thủy nội địa; về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội 

địa... đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và hoạt động kinh doanh vận 

tải được an toàn. 

- Hướng dẫn HTX vận tải thủy thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật chuyên ngành giúp các HTX vận tải thủy nâng cao chất lượng phục vụ 

và hiệu quả sản xuất kinh doanh đồng thời góp phần giảm thiểu tai nạn giao 

thông đường thủy nội địa. 

Hàng năm, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh 

sát giao thông đường thủy và Cục Đăng kiểm Việt Nam thành lập các đoàn 

liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt 

động vận tải thủy nội địa trong đó có các HTX kinh doanh vận tải thủy nội 

địa, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh của HTX góp phần phát triển các HTX đúng định hướng và đúng quy 

định. 

II. XU HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tình hình phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực giao thông 

vận tải 

a. Số lượng, doanh thu và thu nhập của HTX 

Theo báo cáo của các đơn vị, tính đến tháng 9/2021 trong lĩnh vực 

giao thông vận tải có khoảng 1.833 HTX vận tải (đường bộ có 1.615 HTX, 

hàng hải có 6 HTX, đường thủy nội địa có 212), trong đó đang hoạt động 

khoảng 1.700 HTX, số lượng HTX thành lập mới chủ yếu là HTX lĩnh vực 

đường bộ. 

Doanh thu bĩnh quân một HTX: năm 2020 và 9 tháng năm 2021, hoạt 

động vận tải hành khách bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. 

Theo báo cáo của một số doanh nghiệp thì doanh thu bình quân của HTX 



  

vận tải hàng hóa đạt từ 300 triệu đến 700 triệu đồng/tháng. Thu nhập bình 

quân tháng của người lao động từ 4 triệu đến 6 triệu đồng. 

b. Thành viên, lao động của HTX 

Về thành viên của HTX tại thời điểm 9/2021: Tổng số thành viên của 

HTX khoảng trên 42.000 người, trong đó số lượng thành viên mới tham gia 

vào HTX khoảng 10.000 người (chủ yếu là HTX vận tải đường bộ); số thành 

viên là cá nhân trên 34.000 người. 

c. Về trình độ cán bộ quản HTX, LHHTX, THT: Số lượng cán bộ 

quản lý HTX khoảng 2.800 người, trong đó số lượng cán bộ quản lý đạt 

trình độ đại học khoảng 1.300 người; sơ, trung cấp trên 1.500 người. 

d. Hiệu quả kinh tế và xã hội của HTX 

Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, số lượng các 

HTX đã tăng dần qua các năm và chất lượng hoạt động cũng ngày càng 

được đổi mới, phát triển. Đặc biệt là các HTX vận tải đường bộ, việc ứng 

dụng khoa học công nghệ đă thúc đẩy sự hình thành các HTX vận tải với số 

lượng kết nối thành viên HTX lên đến hàng chục nghìn thành viên và 

phương tiện tham gia hoạt động. Các HTX vận tải đã đóng góp một phần 

đáng kể vào việc đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hoá, hành khách của toàn xã 

hội. 

Do dịch Covid ảnh hưởng chung toàn xã hội là rất lớn trong đó có 

hoạt động vận tải. Đe hoạt động vận tải dần trở lại bình thường sau thời gian 

dịch bệnh, Bộ GTVT đã chỉ đạo các Sở GTVT kịp thời hỗ trợ, từng bước 

tháo gỡ những khó khăn cho các đơn vị vận tải (trong đó có HTX) để các 

đơn vị vận tải nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh. 

2. Những yêu cầu đặt ra và xu hướng mói phát triển kinh tế tập 

thể 



  

Các HTX giao thông vận tải được tổ chức và hoạt động chủ yếu là mô 

hình dịch vụ hỗ trợ. Đây là mô hình đang tồn tại chủ yếu trong các HTX 

giao thông vận tải hiện nay, với mô hình này, thành viên và chủ sở hữu tự 

quản lý và khai thác kinh doanh phương tiện vận tải của mình. HTX không 

điều hành trực tiếp các hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành viên, 

không hạch toán tập trung, chi cung cấp cho thành viên một số dịch vụ nhất 

định như: sắp xếp, phân bổ luồng, tuyến vận tải. Đại diện thu thuế theo từng 

phương tiện để nộp cho cơ quan thuế địa phương. Thay mặt thành viên giải 

quyết các thủ tục pháp lý cho phương tiện hoạt động như: Giấy phép kinh 

doanh, đăng ký luồng tuyến vận tải cố định, vận tải khách theo hợp đồng, 

giới thiệu kiểm đinh phương tiện, mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ 

xe cơ giới, giải quyết tranh chấp hợp đồng vận tải, giúp đỡ giải quyết hậu 

quả các vụ tai nạn giao thông, xuất hóa đơn tài chính cho thành viên theo 

quy định của pháp luật. 

Vấn đề này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc tổ chức điều hành hoạt 

động vận tải đảm bảo các yêu cầu về trật tự an toàn giao thông và chất lượng 

dịch vụ vận tải. Đây là một hạn chế cần được điều chinh khi sửa Luật HTX 

năm 2012. 

3. Dự báo những thuận lợi 

- Môi trường đầu tư kinh doanh đang ngày càng được cải thiện sau khi 

Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 

19/NQ-CP ngày 12/03/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết 

số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 

2020. Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ 

về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 



  

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định 

hướng đến năm 2021. 

- Công tác cải cách thủ tục hành chính được chú trọng với hơn 67% 

các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực GTVT được cắt giảm 

(Quyết định số 767/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2018 công bố phương án cắt 

giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh lĩnh vực GTVT). 

- Công tác phát triển kinh tế tập thể được Ban Cán sự đảng Bộ GTVT 

và lãnh đạo Bộ quan tâm chi đạo, các cơ quan chức năng thực hiện nhiều 

giải pháp để thúc đẩy, hỗ trợ cho hoạt động phát triển kinh tế tập thể của 

ngành GTVT. 

- Luật HTX năm 2012 và các vãn bản hướng dẫn thi hành luật đã quy 

định rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi theo quy định. 

4. Dự báo những khó khăn 

Năng lực của một số HTX còn yếu, cơ sở vật chất và trình độ cán bộ 

quản lý hoạt động vận tải còn hạn chế, nhiều HTX thiếu cán bộ thật sự tâm 

huyết với việc phát triển HTX. Công tác giám sát đảm bảo về an toàn giao 

thông trong hoạt động vận tải của các HTX chưa được chú trọng. 

Nguồn lực hỗ trợ đối với HTX GTVT của các địa phương còn hạn 

chế, chưa khuyến khích được sự phát huy của vai trò HTX trong lĩnh vực 

phát triển GTVT. 

Tinh hình dịch bệnh Covid-19 về cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên 

diễn biến còn rất phức tạp. Việc các HTX dần khôi phục sản xuất ổn định 

sau thời gian bị ảnh hưởng nghiêm trọng đang gặp rất nhiều khó khăn. 

5. Giải pháp 

Để tiếp tục triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 cúa 

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, 

nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể có hiệu quả thì việc rà soát xây dựng, bổ 



  

sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo 

hành lang pháp lý để tổ chức và quản lý hoạt động vận tải, tạo đà phát triển 

nhanh của kinh tế tập thể. Bộ GTVT luôn chú trọng công tác xã hội hoá 

trong các lĩnh vực hoạt động, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần 

kinh tế có đủ điều kiện được tham gia khai thác kinh doanh vận tải, trong đó 

có liên quan đến hoạt động của các HTX dịch vụ vận tải. Vì vậy, muốn đổi 

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của mô hình HTX dịch vụ vận tải trong 

giai đoạn hiện nay và thời gian tới, cần tập trung một số nội dung sau: 

a. Tiếp tục tục tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các HTX thực hiện 

hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng 

cao hiệu quả kinh tế tập thể, thực hiện tốt các quy định của Luật HTX mới, 

tạo điều kiện phát triển các HTX trong ngành GTVT. 

b. Thường xuyên tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ, người lao 

động và thành viên của các HTX GTVT về các ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước 

về khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, HTX và các quy định trong hoạt 

động kinh, doanh vận tải và các quy định về bảo đảm ạn toàn giao thông. 

c. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về 

kinh tế tập thể, HTX, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan đến kinh tế tập 

thể HTX để nâng cao hiệu quả quản lý, tư vấn, hỗ trợ phát triển tổ hợp tác, 

HTX, liên minh HTX. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh 

vận tải và bảo đảm an toàn giao thông của các HTX vận tải. 

d. Chỉ đạo các Sở GTVT tổ chức tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải và 

HTX GTVT, đề xuất kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho HTX vận 

tải trong tình hình mới về phòng chống dịch Covid. 



  

đ. Hàng năm tổ chức tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải và HTX 

GTVT để đánh giá hoạt động của các HTX vận tải, nhân rộng các HTX vận 

tải điển hình tiên tiến tại các địa phương, tạo hiệu ứng lan tỏa. 

e. Tạo điều kiện cho các HTX GTVT tiếp cận với thị trường vận tải 

quốc tế, tham gia hoạt động vận tải qua biên giói theo Hiệp định về vận tải 

giữa Việt Nam và các nước trong khu vực để các HTX nhanh chóng hội 

nhập. 

f. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý 

hoạt động vận tải của HTX, xây dựng đội ngũ HTX có công tác quản lý hiện 

đại, theo kịp yêu cầu quản lý của thị trường vận tải. Tuyên truyền, khuyến 

khích HTX GTVT sử dụng sàn giao dịch vận tải điện tử để nắm bắt, tiếp cận 

nguồn hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải. 

8. Nghiên cứu thực tiễn hoạt động của các HTX GTVT và các doanh 

nghiệp kinh doanh vận tải để đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về 

vốn, hạ tầng, đất đai, phương tiện... đồng thời khuvến khích thành lập các 

doanh nghiệp kinh doanh vận tải. HTX GTVT lớn đáp ứng nhu cầu phát 

triển. 

h. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà 

nước đối với kình tế tập thể của cẩp trên đối với cấp dưới, thực hiện tống 

kết, đánh giá định kỳ và rút kinh nghiệm về quản lý nhà nước đối với kinh tế 

tập thể và HTX./. 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

 

 

 

 


