
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           / QĐ-UBND Quảng Bình, ngày       tháng      năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy 

định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

 Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-TTg  ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 

của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

 Căn cứ Kế hoạch số 2153/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh xây 

dựng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Bình; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 

305/SGTVT-KHTH ngày 17/02/2020 và đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các chế độ báo cáo định kỳ được 

quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình. 

Điều 2. Căn cứ các chế độ báo cáo định kỳ được công bố tại Quyết định này, 

giao các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông 

vận tải hoàn thiện phần mềm báo cáo điện tử theo các chế độ báo cáo định kỳ đã 

được công bố tại Quyết định này, đáp ứng các quy định của Nghị định số 

09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ, đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu 

giữa Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Bình với các hệ thống thông tin báo 

cáo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành kèm theo Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 và Kế hoạch 

số 2153/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh. 

2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm kịp thời trình UBND tỉnh công 

bố sửa đổi, bổ sung các chế độ báo cáo định kỳ khi các văn bản quy phạm 

pháp luật quy định về chế độ báo cáo định kỳ có sự thay đổi sau thời điểm 

Quyết định này được ban hành. 
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3. UBND cấp huyện, UBND cấp xã; Thanh tra Sở Giao thông vận tải; các 

trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn 

tỉnh; Công ty Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Đường bộ, Công ty Quản lý, bảo 

dưỡng thường xuyên Đường thủy nội địa và các tổ chức thuộc đối tượng báo cáo 

có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông 

để tổ chức thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Giao 

thông vận tải và Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Bình theo Kế hoạch số 

2153/KH-UBND.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện, UBND cấp xã; Thanh 

tra Sở Giao thông vận tải; các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh, các 

cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh; Công ty Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 

Đường bộ, Công ty Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Đường thủy nội địa và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ GTVT; 

- Cục KS TTHC - VPCP; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT (để tổng hợp); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh QB; 

- Lưu: VT, TH, KSTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Tiến Hoàng 
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Phụ lục  

CÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG  

QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        /        /2020  

của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)  

Phần I 

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 

 

STT Tên báo cáo Văn bản QPPL quy định báo cáo Ghi chú 

A DO BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH 

1 Báo cáo hoạt động 

vận tải của địa 

phương. 

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 

07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc 

Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 

07/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 

 

2 Báo cáo tình hình tổ 

chức và quản lý hoạt 

động vận tải liên vận 

Việt - Lào. 

- Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 

31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải hướng 

dẫn một số điều của Hiệp định và Nghị định thư 

thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho 

phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới 

giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân 

dân Lào; 

 - Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 

07/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 

 

3 

Báo cáo công tác cấp 

đăng ký, biển số xe 

máy chuyên dùng. 

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 

12/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

về đăng ký xe máy chuyên dùng; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 

07/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 

 

4 

Báo cáo công tác cấp 

đăng ký, biển số 

phương tiện thủy nội 

địa. 

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 

19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 

07/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định 
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chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 

5 Báo cáo tổng hợp 

cấp, đổi giấy phép lái 

xe. 

- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 

15/04/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới 

đường bộ; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 

07/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 

 

6 Báo cáo công tác 

thẩm định thiết kế xe 

cơ giới cải tạo. 

- Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 

31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về 

cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 

07/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 

 

7 

Báo cáo kết quả đào 

tạo thuyền viên, 

người lái phương 

tiện và công tác cấp, 

cấp lại, chuyển đổi 

Giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, 

Chứng chỉ chuyên 

môn. 

- Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 

24/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng 

nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên 

môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội 

địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên 

phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 

07/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 

 

8 

Báo cáo về tình hình 

vi phạm trong hoạt 

động kinh doanh vận 

tải thông qua dữ liệu 

từ thiết bị giám sát 

hành trình và kết quả 

xử lý của các cơ 

quan. 

- Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 

15/04/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết 

bị giám sát hành trình của xe ô tô; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 

07/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 

 

9 Báo cáo Chiều dài 

đường bộ do địa 

phương quản lý. 

- Thông tư số 48/2017/TT-BGTVT ngày 

13/12/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo 

thống kê ngành Giao thông vận tải; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 

07/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý 
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nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 

10 Báo cáo Chiều dài 

đường thủy nội địa 

chia theo tỉnh /thành 

phố.  

 

 

 

 

 

 

- Thông tư số 48/2017/TT-BGTVT ngày 

13/12/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo 

thống kê ngành Giao thông vận tải; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 

07/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 

 

11 

Báo cáo tình hình 

thực hiện các dự án 

đầu tư xây dựng cơ 

bản do Bộ Giao 

thông vận tải trực 

tiếp quản lý. 

12 

Báo cáo Năng lực 

thông qua cảng biển, 

cảng bến thủy nội 

địa địa phương và 

doanh nghiệp quản 

lý. 

13 Báo cáo Khối lượng 

hàng hóa thông qua 

cảng. 

14 

Báo cáo Danh mục 

các tuyến đường 

thủy nội địa do địa 

phương quản lý đang 

khai thác. 

15 

Báo cáo tình hình 

quản lý, sử dụng và 

khai thác tài sản kết 

cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ. 

- Nghị định số 33/2019/NĐ-CP của Chính Phủ 

quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 

07/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 

 

16 Báo cáo tình hình 

cấp giấy phép lưu 

hành xe. 

- Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 

07/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

tải trọng, khổ giới hạn đường bộ; lưu hành xe 

quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích 

trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, 

siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương 

tiện khi tham gia giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 

07/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 

 

17 Báo cáo cập nhật tải 

trọng, khổ giới hạn 

của đường bộ 
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18 Báo cáo hoạt động 

thanh tra ngành Giao 

thông vận tải. 

- Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 

25/02/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi 

phạm hành chính, công tác lập kế hoạch, chế độ 

báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành 

Giao thông vận tải; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 

07/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 

 

19 Báo cáo tổng kết 

hoạt động thanh tra 

chuyên ngành. 

- Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 

25/02/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi 

phạm hành chính, công tác lập kế hoạch, chế độ 

báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành 

Giao thông vận tải; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 

07/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 

 

B DO UBND TỈNH QUY ĐỊNH 

 Không   
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Phần II 

NỘI DUNG CỦA TỪNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 

 

I. Báo cáo hoạt động vận tải của địa phương. 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo hoạt động vận tải của địa phương. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo:  

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận 

tải về việc Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ 

hỗ trợ vận tải đường bộ. 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao 

thông vận tải.  

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo hoạt động vận tải của địa phương. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Giao 

thông vận tải. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo của cá nhân, tổ chức: Các đơn vị kinh doanh 

vận tải. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam. 

b) Cơ quan nhận báo cáo của các cá nhân, tổ chức: Sở Giao thông vận tải. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo:  

- Báo cáo được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Giao thông vận 

tải và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

- Đối với các báo cáo trực tuyến trên phần mềm và sử dụng chữ ký điện tử phê 

duyệt thì không cần báo cáo giấy, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự việc bất 

khả kháng. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất là ngày 20/12 hàng năm. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 năm/lần. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo 

cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Theo phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 

44/2019/TT-BGTVT. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Theo Phụ lục 31, 32, 33 ban hành kèm theo 

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT. 
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12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo:  

- Các đơn vị kinh doanh vận tải báo cáo cho Sở Giao thông vận tải; 

- Giao thông vận tải tổng hợp số liệu, báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam. 

* Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 

PHỤ LỤC I 

Mẫu Đề cương yêu cầu báo cáo định kỳ của Bộ GTVT 

(Kèm theo Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Giao thông vận tải) 

------------------------ 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
 

….. (tên báo cáo) 

 I. YÊU CẦU CHUNG: 

1.  Đối tượng báo cáo: 

2.  Cơ quan nhận, tổng hợp báo cáo: 

3.  Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

4.  Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

5.  Thời hạn gửi báo cáo: 

6.  Tần suất thực hiện báo cáo; 

7.  Biểu mẫu số liệu báo cáo; 

8.  Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

1. Tình hình thực hiện: 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

2. Kết quả đạt được: 

-  Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

- Biểu mẫu số liệu kèm theo (nếu có) 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. 

4. Phương hướng nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị. 

 

Ghi chú: 
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- Ngoài những nội dung nêu trên, đề cương báo cáo định kỳ có thể gồm những nội 

dung khác tùy theo yêu cầu tại văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp 

chế độ báo cáo. 

- Đối với báo cáo có yêu cầu thống kê số liệu thì phải có biểu mẫu chi tiết kèm theo 

đề cương báo cáo, trừ trường hợp số liệu yêu cầu thống kê đơn giản, ít kiểu loại 
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Phụ lục 31 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014 /TT-BGTVT ngày 07/11/2014                         

của Bộ Giao thông vận tải) 

 

Tên Đơn vị kinh doanh vận tải… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: .............. /..............  

 

                      .........., ngày..... tháng..... năm..... 

BÁO CÁO  

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH 
 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Quảng Bình 

 

 Thực hiện chế độ báo cáo quy định tại Thông tư số …/2014/TT-BGTVT ngày 

… tháng … năm 2014  của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý 

hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường 

bộ,…..(tên đơn vị vận tải làm báo cáo)….báo cáo kết quả hoạt động vận tải của 

đơn vị trong tháng……..năm trên địa bàn địa phương trong năm….. như sau: 

1. Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách theo tuyến cố định:  

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Ghi chú 

1  Số tuyến  tham gia khai thác Tuyến  

 - Tuyến nội tỉnh -nt-  

 - Tuyến liên tỉnh -nt-  

2 Số lượng phương tiện tuyến  

 - Tuyến nội tỉnh -nt-  

 - Tuyến liên tỉnh -nt-  

3 Tổng số chuyến xe thực hiện chuyến  

 - Tuyến nội tỉnh -nt-  

 - Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch %  

 - Tuyến liên tỉnh chuyến  

 - Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch %  

4 Tổng chuyến xe thực hiện chuyến  

 - Tuyến nội tỉnh -nt-  

 Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch %  
 

2. Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe buýt:  
 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Ghi chú  

1  Số tuyến  tham gia khai thác Tuyến  

 - Tuyến trợ giá -nt-  

 - Tuyến liên tỉnh -nt-  

2 Số lượng phương tiện xe  

3 Tổng số chuyến xe thực hiện Chuyến  

4 Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch %  

5 Số lượng khách vận chuyển   lượt chuyến  
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6 Trợ giá  nếu có) 1000đ  

3. Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách bằng  xe taxi:  

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Ghi chú  

1  Số lượng phương tiện xe  

2 Lượt xe thực hiên lượt  

3 Sản lượng khách vận chuyển lượt khách  

4. Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách theo hợp đồng:  
 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Ghi chú  

1  Số lượng phương tiện xe  

 - Sức chứa dưới 25 chỗ -nt-  

 - Sức chứa dưới 25 - 38 chỗ -nt-  

 - Sức chứa từ trên 38 chỗ xe  

2  Số chuyến xe thực hiện chuyến  

3 Sản lượng khách vận chuyển   lượt chuyến  

 

5. Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách theo hợp đồng:  
 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Ghi chú  

1  Số lượng phương tiện xe  

2  Số chuyến xe thực hiện chuyến  

3 Sản lượng khách vận chuyển   lượt chuyến  

 

6.Kết thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông (báo cáo theo các nội dung 

của kế hoạch quy định tại Phụ lục 8a của Thông tư này} 

7. Thuận lợi, khó khăn:…… 

8. Đề xuất, kiến nghị:…….. 

 

 

                                                     Đại diện đơn vị kinh doanh vận tải 

                               ( Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục 32 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014 /TT-BGTVT ngày 07/11/2014                

của Bộ Giao thông vận tải) 

 

Tên Đơn vị kinh doanh vận tải… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: .............. /..............  

 

                      .........., ngày..... tháng..... năm..... 

BÁO CÁO  

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH 
 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Quảng Bình 

 

 Thực hiện chế độ báo cáo quy định tại Thông tư số …/2014/TT-BGTVT ngày 

… tháng … năm 2014  của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý 

hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường 

bộ,…..(tên đơn vị vận tải làm báo cáo)….báo cáo kết quả hoạt động vận tải của 

đơn vị trong tháng……..năm trên địa bàn địa phương trong năm….. như sau: 

 

1. Kết quả hoạt động vận chuyển hàng hóa:  

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Ghi chú 

1  Số tuyến luwongj phương tiện   xe  

 - Xe công- ten-nơ -nt-  

 - Xe taxi -nt-  

 - Xe khác   

2 Sản lượng hàng hóa vận chuyển tấn  

 - Xe công- ten-nơ -nt-  

 - Xe taxi -nt-  

 - Xe khác   

3 Sản lượng hàng hóa luân chuyển Tấn.km  

 - Xe công- ten-nơ -nt-  

 - Xe taxi %  

 - Xe khác chuyến  

 

2. .Kết thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông (báo cáo theo các nội dung 

của kế hoạch quy định tại Phụ lục 8a của Thông tư này} 

3. Thuận lợi, khó khăn:…… 

4. Đề xuất, kiến nghị:…….. 

 

 

                                                     Đại diện đơn vị kinh doanh vận tải 

                               (Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục 33 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014 /TT-BGTVT ngày 07/11/2014                         

của Bộ Giao thông vận tải) 

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: .............. /..............  

 

                      .........., ngày..... tháng..... năm..... 

BÁO CÁO  

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI NĂM…… 

 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

 

 Thực hiện chế độ báo cáo quy định tại Thông tư số …/2014/TT-BGTVT ngày 

… tháng … năm 2014  của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý 

hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường 

bộ,…..(Sở GTVT làm báo cáo)….báo cáo kết quả hoạt động vận tải trên địa bàn 

địa phương trong năm….. như sau: 

1. Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách  

a) Vận chuyển hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định 

T

T 

Chỉ tiêu Đơn vị Số lượng 

1 Tổng số đơn vị vận tải trên địa 

bàn 

Đơn vị  

 - Doanh nghiệp -nt-  

 - Hợp tác xã -nt-  

2 Tổng số tuyến tuyến  

 - Tuyến nội tỉnh -nt-  

 - Tuyến liên tỉnh -nt-  

3 Tổng số phương tiện xe  

 - Tuyến nội tỉnh -nt-  

 - Tuyến liên tỉnh -nt-  

4 Tổng chuyến xe thực hiện chuyến  

 - Tuyến nội tỉnh -nt-  

 Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch %  

 - Tuyến liên tỉnh chuyến  

 Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch %  

* Ghi chú: Chỉ tổng hợp số liệu báo cáo của các doanh nghiệp, HTX có trụ sở 

chính hoặc trụ sở chi nhánh tại địa phương. 

b) Vận chuyển hành khách theo hợp đồng 

T

T 

Chỉ tiêu Đơn vị Ghi chú 

1 Tổng số đơn vị tham gia đơn vị  

 - Doanh nghiệp -nt-  

 - Hợp tác xã -nt-  
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 - Hộ kinh doanh -nt-  

2 Tổng số phương tiện xe  

 - Sức chứa dưới 25 chỗ -nt-  

 - Sức chứa từ 25 – 38 chỗ -nt-  

 - Sức chứa từ trên 38 chỗ -nt-  

3 Số chuyến xe thực hiện chuyến  

4 Sản lượng khách vận chuyển lượt khách  

c) Vận chuyển hành khách bằng xe du lịch 

T

T 

Chỉ tiêu Đơn vị Số lượng 

1 Tổng số đơn vị tham gia đơn vị  

 - Doanh nghiệp -nt-  

 - Hợp tác xã -nt-  

 - Hộ kinh doanh -nt-  

2 Tổng số phương tiện xe  

 - Sức chứa dưới 25 chỗ -nt-  

 - Sức chứa từ 25 – 38 chỗ -nt-  

 - Sức chứa từ trên 38 chỗ -nt-  

3 Số chuyến xe thực hiện chuyến  

4 Sản lượng khách vận chuyển lượt khách  

d) Vận chuyển hành khách bằng xe buýt 

T

T 

Chỉ tiêu Đơn vị Số lượng 

1 Tổng số tuyến tuyến  

 - Số tuyến có trợ giá (nếu có) -nt-  

2 Tổng phương tiện xe  

3 Tổng số chuyến xe thực hiện chuyến  

4 Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch %  

5 Tổng trợ giá (nếu có) Tr.đ  

2. Kết quả hoạt động vận tải hàng hóa 

T

T 

Chỉ tiêu Đơn vị Số lượng 

1 Tổng phương tiện xe  

 - Xe Công ten nơ -nt-  

 - Xe taxi tải -nt-  

 - Xe tải khác -nt-  

2 Tổng sản lượng hàng hóa vận 

chuyển 

Tấn  

 - Xe Công ten nơ -nt-  

 - Xe taxi tải -nt-  

 - Xe tải khác -nt-  

3 Tổng sản lượng luân chuyển hàng 

hóa  

tấn.km  

 - Xe Công ten nơ -nt-  
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 - Xe taxi tải -nt-  

 - Xe tải khác -nt-  

3. Kết quả thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông (báo cáo tổng hợp kết 

quả thực hiện của các đơn vị trên địa bàn). 

4. Thuận lợi, khó khăn: …… 

5. Đề xuất, kiến nghị: …….. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ GTVT (để báo cáo); 

- …… 

 

GIÁM ĐỐC 

(Ký tên, đóng dấu) 
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II. Báo cáo tình hình tổ chức và quản lý hoạt động vận tải liên vận Việt - Lào. 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo tình hình tổ chức và quản lý hoạt 

động vận tải liên vận Việt - Lào. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo:  

- Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận 

tải hướng dẫn một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo 

điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính 

phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ 

nhân dân Lào; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao 

thông vận tải. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo tình hình tổ chức và quản lý hoạt động 

vận tải liên vận Việt - Lào. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Giao 

thông vận tải. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo của cá nhân, tổ chức: Doanh nghiệp, hợp tác 

xã kinh doanh vận tải Việt - Lào  

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

b) Cơ quan nhận báo cáo của các cá nhân, tổ chức: Sở Giao thông vận tải. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

- Báo cáo được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Giao thông vận 

tải và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

- Đối với các báo cáo trực tuyến trên phần mềm và sử dụng chữ ký điện tử phê 

duyệt thì không cần báo cáo giấy, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự việc bất 

khả kháng. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 20/12 hàng năm. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 năm/lần. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 15/12 năm trước đến 14/12 năm 

báo cáo. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Theo phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 

44/2019/TT-BGTVT. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Theo Phụ lục số 18, 19, 20 ban hành kèm theo 

Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo:  
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- Các Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải Việt - Lào báo cáo cho Sở 

Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Giao thông vận tải tổng hợp số liệu, báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam. 

* Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 

PHỤ LỤC I 

Mẫu Đề cương yêu cầu báo cáo định kỳ của Bộ GTVT 

(Kèm theo Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Giao thông vận tải) 

------------------------ 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
 

….. (tên báo cáo) 

I. YÊU CẦU CHUNG: 

1. Đối tượng báo cáo: 

2. Cơ quan nhận, tổng hợp báo cáo: 

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

5. Thời hạn gửi báo cáo: 

6. Tần suất thực hiện báo cáo; 

7. Biểu mẫu số liệu báo cáo; 

8. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

1. Tình hình thực hiện: 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

2. Kết quả đạt được: 

-  Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

- Biểu mẫu số liệu kèm theo (nếu có) 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. 

4. Phương hướng nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị. 

Ghi chú: 

- Ngoài những nội dung nêu trên, đề cương báo cáo định kỳ có thể gồm những nội 

dung khác tùy theo yêu cầu tại văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp 

chế độ báo cáo. 
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- Đối với báo cáo có yêu cầu thống kê số liệu thì phải có biểu mẫu chi tiết kèm theo 

đề cương báo cáo, trừ trường hợp số liệu yêu cầu thống kê đơn giản, ít kiểu loại 
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PHỤ LỤC 18 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH                            

GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014          

của Bộ Giao thông vận tải) 

 

Tên doanh nghiệp, HTX: 

Số: …………../ …………. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 ……, ngày     tháng    năm    

BÁO CÁO KẾT QUẢ 

HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG BỘ VIỆT - LÀO 
(Thời gian từ ……………… đến …………………) 

Kính gửi: - Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Sở Giao thông vận tải …………. 

1. Tên doanh nghiệp, HTX:  ............................................................................  

2. Địa chỉ: ........................................................................................................  

3. Số điện thoại: ……………………………………………………. Số Fax:  

4. Địa chỉ Email ...............................................................................................  

5. Kết quả hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam 

và Lào 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1 Số tuyến tham gia khai thác Tuyến   

2 Số phương tiện được cấp phép Xe   

3 Số chuyến xe thực hiện Chuyến xe   

4 Sản lượng khách vận chuyển Hành khách   

6. Kết quả hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng hoặc bằng xe du lịch giữa Việt 

Nam và Lào 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1 Số phương tiện được cấp phép Xe   

2 Số chuyến xe thực hiện Chuyến xe   

3 Sản lượng khách vận chuyển Hành khách   

7. Đề xuất, kiến nghị: ......................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 Đại diện doanh nghiệp, HTX 

(Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 19 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG HÓA                                

GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014        

của Bộ Giao thông vận tải) 

Tên doanh nghiệp, HTX: 

…….. 

Số: ………./ ……… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 …….., ngày     tháng    năm 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ 

HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ VIỆT - LÀO 

(Thời gian từ ………………… đến ……………..) 

 

Kính gửi: - Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Sở Giao thông vận tải…… 

1. Tên doanh nghiệp, HTX: .....................................................................  

2. Địa chỉ: ................................................................................................  

3. Số điện thoại: ……………………………………………. Số Fax: ...  

4. Địa chỉ Email .......................................................................................  

5. Kết quả hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ giữa hai nước Việt - 

Lào 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1 Số phương tiện được cấp phép Xe   

2 Số chuyến xe thực hiện Chuyến xe   

3 Sản lượng hàng hóa vận chuyển Tấn   

3. Đề xuất, kiến nghị ...............................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

 Đại diện doanh nghiệp, HTX 

(Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 20 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ                         

GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014                        

của Bộ Giao thông vận tải) 
     

Sở GTVT ………… 

Số: ………/ ……….. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 ………, ngày ….. tháng …. năm ….. 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ 

HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT - LÀO NĂM ……………… 
 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam 
 

Sở Giao thông vận tải ………………. báo cáo kết quả hoạt động vận tải đường bộ Việt - 

Lào trên địa bàn năm như sau: 

1. Kết quả hoạt động vận tải đường bộ giữa hai nước Việt - Lào 

a) Kết quả hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và 

Lào 

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1 Số đơn vị vận tải tham gia khai thác Đơn vị   

2 Số tuyến tham gia khai thác Tuyến   

3 Số phương tiện được cấp phép Xe   

4 Số chuyến xe thực hiện Chuyến xe   

5 Sản lượng khách vận chuyển Hành khách   

6 Số lượng cấp Giấy phép liên vận Giấy phép   

b) Kết quả hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng hoặc bằng xe du lịch giữa Việt 

Nam và Lào 

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1 Số đơn vị vận tải tham gia khai thác Đơn vị   

2 Số phương tiện được cấp phép Xe   

3 Số chuyến xe thực hiện Chuyến xe   

4 Sản lượng khách vận chuyển Hành khách   

5 Số lượng cấp Giấy phép liên vận Giấy phép   

c) Kết quả hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ giữa hai nước Việt - Lào 

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1 Số đơn vị vận tải tham gia khai thác Đơn vị   

2 Số phương tiện được cấp phép Xe   

3 Số chuyến xe thực hiện Chuyến xe   

4 Sản lượng hàng hóa vận chuyển Tấn   

5 Số lượng cấp Giấy phép liên vận Giấy phép   

2. Kết quả cấp Giấy phép liên vận phi thương mại 

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1 
Số cơ quan, đơn vị, cá nhân được cấp 

giấy phép 
Đơn vị   

2 Số phương tiện được cấp phép Xe   

3 Số lượng cấp Giấy phép liên vận Giấy phép   
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3. Những khó khăn, vướng mắc (nếu có), kiến nghị đề xuất liên quan đến việc thực hiện 

Hiệp định để tạo thuận lợi cho hoạt động liên vận Việt - Lào  .......................  

 .........................................................................................................................  

                                                                                                 Lãnh đạo Sở GTVT …… 
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III. Báo cáo công tác cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng. 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo công tác cấp đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo:  

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải 

quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng;  

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao 

thông vận tải. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo công tác cấp đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng của địa phương. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Giao thông vận tải. 

5. Cơ quan nhận báo cáo: Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

- Báo cáo được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Giao thông vận 

tải và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

- Đối với các báo cáo trực tuyến trên phần mềm và sử dụng chữ ký điện tử phê 

duyệt thì không cần báo cáo giấy, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự việc bất 

khả kháng. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 20/12 hàng năm. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 năm/lần. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 15/12 năm trước đến 14/12 năm 

báo cáo. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Theo phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 

44/2019/TT-BGTVT. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Theo Mẫu số 16 - Phụ lục 2 ban hành kèm theo 

Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo:  

Sở Giao thông vận tải tổng hợp số liệu, báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam. 

* Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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PHỤ LỤC I 

Mẫu Đề cương yêu cầu báo cáo định kỳ của Bộ GTVT 
(Kèm theo Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Giao thông vận tải) 

------------------------ 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
 

….. (tên báo cáo) 

I. YÊU CẦU CHUNG: 

1. Đối tượng báo cáo: 

2. Cơ quan nhận, tổng hợp báo cáo: 

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

5. Thời hạn gửi báo cáo: 

6. Tần suất thực hiện báo cáo; 

7. Biểu mẫu số liệu báo cáo; 

8. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

1. Tình hình thực hiện: 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

2. Kết quả đạt được: 

-  Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

- Biểu mẫu số liệu kèm theo (nếu có) 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. 

4. Phương hướng nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị. 

 

Ghi chú: 

- Ngoài những nội dung nêu trên, đề cương báo cáo định kỳ có thể gồm những nội 

dung khác tùy theo yêu cầu tại văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp 

chế độ báo cáo. 

- Đối với báo cáo có yêu cầu thống kê số liệu thì phải có biểu mẫu chi tiết kèm theo 

đề cương báo cáo, trừ trường hợp số liệu yêu cầu thống kê đơn giản, ít kiểu loại 
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Mẫu số 16 - Phụ lục 2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019                               

của Bộ Giao thông vận tải) 

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

……………………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:………/BCXMCD ………., ngày……tháng…….năm….. 

 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NĂM……… 

CÔNG TÁC CẤP ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 

 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

Thực hiện Thông tư số          /2019/TT-BGTVT ngày.../.../ ………..của Bộ Giao 

thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng, Sở Giao thông vận 

tải……………….báo cáo kết quả thực hiện năm………..như sau: 

1. Tổng số giấy chứng nhận đăng ký đã cấp:……………………………..chiếc. 

Trong đó: 

- Cấp mới:……….chiếc; 

- Cấp lại:…………chiếc; 

- Phôi chứng chỉ bị hỏng:……….chiếc. 

2. Tổng số biển số đã cấp:……….bộ. 

Trong đó: Bánh L:……………bộ (từ số…………đến số…………..); 

Bánh X:……………bộ (từ số……………đến số……………..); 

Bánh S::……………bộ (từ số………......đến số……………..). 

3. Xe máy chuyên dùng đóng lại số động cơ, số khung, tổng 

số:…………………..chiếc. 

Trong đó: Bánh L:……………….chiếc (Biển số……………………….); 

Bánh X:..........................chiếc (Biển số……………………..); 

Bánh S:………………….chiếc (Biển số…………………….). 

4. Xe máy chuyên dùng di chuyển: tổng số:………………….chiếc. 

Trong đó: Di chuyển đi:……………….chiếc (Biển số……………………..); 

Di chuyển đến:……………….chiếc (Biển số……………………….). 

5. Xe máy chuyên dùng thu hồi đăng ký:………………chiếc ( Biển 

số………………………). 

6. Tổng số XMCD còn quản lý:……………….chiếc. Trong đó: 

- Tổng số cần trục các loại:……………chiếc 

- Tổng số xe nâng các loại:…………………chiếc 

- Tổng số máy xúc các loại:………………...chiếc 

- Tổng số máy (xe) ……………các loại:……………..chiếc 

7. Đề xuất, kiến nghị trong công tác cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên 

dùng: 

 Giám đốc 
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IV. Báo cáo công tác cấp đăng ký, biển số phương tiện thủy nội địa. 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo công tác cấp đăng ký, biển số 

phương tiện thủy nội địa. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo:  

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao 

thông vận tải. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo công tác cấp đăng ký, biển số phương 

tiện thủy nội địa của địa phương. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Giao 

thông vận tải. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo thuộc thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã: 

Các cơ quan đăng ký cấp huyện, xã, phường, thị trấn 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Chi cục Đường thủy nội địa. 

b) Cơ quan nhận báo cáo của cấp huyện, cấp xã: Sở Giao thông vận tải. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

- Báo cáo được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Giao thông vận 

tải và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

- Đối với các báo cáo trực tuyến trên phần mềm và sử dụng chữ ký điện tử phê 

duyệt thì không cần báo cáo giấy, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự việc bất 

khả kháng. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 20 hàng tháng. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 tháng/lần. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 tháng 

báo cáo. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Theo phụ lục 01 của Thông tư số 44/2019/TT-

BGTVT. 

 11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Mẫu số 12 - Phụ lục I ban hành kèm theo 

Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT (áp dụng chung cho cả cơ quan đăng ký cấp 

huyện, cấp xã và Sở Giao thông vận tải) 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo:  
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- Các cơ quan đăng ký cấp huyện, xã, phường, thị trấn báo cáo Sở Giao 

thông vận tải. 

- Sở Giao thông vận tổng hợp số liệu, báo cáo UBND tỉnh, Cục Đường thủy 

nội địa Việt Nam.  

* Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 

PHỤ LỤC I 

Mẫu Đề cương yêu cầu báo cáo định kỳ của Bộ GTVT 

(Kèm theo Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Giao thông vận tải) 

------------------------ 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
 

….. (tên báo cáo) 

I. YÊU CẦU CHUNG: 

1. Đối tượng báo cáo: 

2. Cơ quan nhận, tổng hợp báo cáo: 

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

5. Thời hạn gửi báo cáo: 

6. Tần suất thực hiện báo cáo; 

7. Biểu mẫu số liệu báo cáo; 

8. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

1. Tình hình thực hiện: 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

2. Kết quả đạt được: 

-  Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

- Biểu mẫu số liệu kèm theo (nếu có) 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. 

4. Phương hướng nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị. 

 

Ghi chú: 

- Ngoài những nội dung nêu trên, đề cương báo cáo định kỳ có thể gồm những nội 

dung khác tùy theo yêu cầu tại văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp 

chế độ báo cáo. 



26 
 

 
 

- Đối với báo cáo có yêu cầu thống kê số liệu thì phải có biểu mẫu chi tiết kèm theo 

đề cương báo cáo, trừ trường hợp số liệu yêu cầu thống kê đơn giản, ít kiểu loại 
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Mẫu số 12 - Phụ lục I 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014                                   

của Bộ Giao thông vận tải) 
CƠ QUAN CHỦ QUẢN  

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ……../……. 

  

Kính gửi: (1) …………………………….. 

BÁO CÁO 

Tổng hợp đăng ký phương tiện thủy nội địa 
(tính đến hết tháng.../năm ...) 

STT Nội dung Chiếc Tấn Khách 
Sức 

ngựa 

Ghi 

chú 

Tổng số phương tiện đăng ký trong kỳ           

  Trong đó:           

I Phương tiện loại 1           

1 Phương tiện không có động cơ trọng tải 

toàn phần trên 15 tấn 

          

  - Chở hàng           

  - Chở khách           

2 Phương tiện có động cơ tổng công suất 

máy chính trên 15 sức ngựa 

          

  - Chở hàng           

  - Chở khách           

3 Phương tiện có sức chở trên 12 người           

  - Có động cơ           

  - Không có động cơ           

II Phương tiện loại 2           

1 Phương tiện có động cơ tổng công suất 

máy chính từ 5 đến 15 sức ngựa 

          

  - Chở hàng           

  - Chở khách           

2 Phương tiện có sức chở từ 5 đến 12 người           

  - Có động cơ           

  - Không có động cơ           

III Phương tiện loại 3           

1 Phương tiện không có động cơ trọng tải 

toàn phần từ 1 tấn đến dưới 15 tấn hoặc có 

sức chở từ 5 đến dưới 12 người 

          

2 Phương tiện có động cơ công suất máy 

chính dưới 5 sức ngựa hoặc có sức chở 

dưới 5 người 

          

IV Phương tiện loại 4           

1 Phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần 

dưới 1 tấn hoặc sức chở dưới 5 người hoặc bè 

          

(1):     - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam nếu là Sở Giao thông vận tải báo cáo 

- Sở Giao thông vận tải nếu là cấp huyện, thị trấn, xã báo cáo. 

 NGƯỜI LẬP CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN 
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V. Báo cáo tổng hợp cấp, đổi giấy phép lái xe. 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo tổng hợp cấp, đổi giấy phép lái xe. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo:  

- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2017 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao 

thông vận tải. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo tổng hợp cấp, đổi giấy phép lái xe của 

địa phương. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Giao thông vận tải. 

5. Cơ quan nhận báo cáo: Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo:  

- Báo cáo được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Giao thông vận 

tải và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

- Đối với các báo cáo trực tuyến trên phần mềm và sử dụng chữ ký điện tử phê 

duyệt thì không cần báo cáo giấy, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự việc bất 

khả kháng. 

7. Thời hạn gửi báo cáo:  

- Báo cáo 6 tháng: Ngày 20/6 hàng năm. 

- Báo cáo năm: Ngày 20/12 hàng năm. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 06 tháng/lần. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo:  

- Báo cáo 6 tháng: Từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/6 năm báo cáo.  

- Báo cáo năm: Từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/12 năm báo cáo. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Theo phụ lục 01 của Thông tư số 44/2019/TT-

BGTVT. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Phụ lục 21 ban hành kèm theo Thông tư số 

12/2017/TT-BGTVT. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo:  

Sở Giao thông vận tải tổng hợp số liệu, báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam. 

* Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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PHỤ LỤC I 

Mẫu Đề cương yêu cầu báo cáo định kỳ của Bộ GTVT 
(Kèm theo Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Giao thông vận tải) 

------------------------ 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
 

….. (tên báo cáo) 

I. YÊU CẦU CHUNG: 

1. Đối tượng báo cáo: 

2. Cơ quan nhận, tổng hợp báo cáo: 

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

5. Thời hạn gửi báo cáo: 

6. Tần suất thực hiện báo cáo; 

7. Biểu mẫu số liệu báo cáo; 

8. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

1. Tình hình thực hiện: 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

2. Kết quả đạt được: 

-  Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

- Biểu mẫu số liệu kèm theo (nếu có) 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. 

4. Phương hướng nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị. 

 

Ghi chú: 

- Ngoài những nội dung nêu trên, đề cương báo cáo định kỳ có thể gồm những nội 

dung khác tùy theo yêu cầu tại văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp 

chế độ báo cáo. 

Đối với báo cáo có yêu cầu thống kê số liệu thì phải có biểu mẫu chi tiết kèm theo 

đề cương báo cáo, trừ trường hợp số liệu yêu cầu thống kê đơn giản, ít kiểu loại 

  



30 
 

 
 

Phụ lục 21 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT  ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải) 
 

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

(SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI…) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:............./.......... ................., ngày ...... tháng ..... năm 20 ..... 
 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP CẤP, ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE 

 năm.......... 

Hạng 
 giấy phép 

lái xe 

Người Việt Nam Người nước ngoài 
Tổng 

số 

Xác minh giấy phép lái xe 
Ấn chỉ giấy 
phép lái xe 

bị hỏng 

Ghi 
chú 

Cấp cho 
thí sinh 
thi mới 

Đổi, cấp lại cho 
người đã có giấy 

phép lái xe 

Cấp cho 
 thí sinh  
thi mới 

Đổi, cấp lại cho 
người đã có giấy 

phép lái xe 

Số lượng đề 
nghị xác minh 

Số lượng xác 
minh 

A1          
A2          

A3          

A4          

B1          

B2          

C          

D          

E          

F...          

Cộng          

Số ấn chỉ hỏng: AA123456, AA123457............. 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

TỔNG CỤC TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC SỞ) 

(Ký tên, đóng dấu) 
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VI. Báo cáo công tác thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo. 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo công tác thẩm định thiết kế xe cơ giới 

cải tạo. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo:  

- Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao 

thông vận tải. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo công tác thẩm định thiết kế xe cơ giới 

cải tạo của địa phương. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: 

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Giao 

thông vận tải. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo thuộc thẩm quyền của cấp cơ sở: Các Trung 

tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

b) Cơ quan nhận báo cáo của cấp cơ sở: Sở Giao thông vận tải. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo:  

- Báo cáo được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Giao thông vận 

tải và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

- Đối với các báo cáo trực tuyến trên phần mềm và sử dụng chữ ký điện tử phê 

duyệt thì không cần báo cáo giấy, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự việc bất 

khả kháng. 

7. Thời hạn gửi báo cáo:  

- Báo cáo 6 tháng: Ngày 20/6 hàng năm. 

- Báo cáo năm: Ngày 20/12 hàng năm. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 06 tháng/lần. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo:  

- Báo cáo 6 tháng: Từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/6 năm báo cáo.  

- Báo cáo năm: Từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/12 năm báo cáo. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Theo phụ lục 01 của Thông tư số 44/2019/TT-

BGTVT. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 

85/2014/TT-BGTVT. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo:  
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- Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh báo cáo cho Sở Giao 

thông vận tải. 

- Sở Giao thông vận tải tổng hợp số liệu, báo cáo UBND tỉnh, Cục Đăng kiểm 

Việt Nam. 

* Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 

PHỤ LỤC I 

Mẫu Đề cương yêu cầu báo cáo định kỳ của Bộ GTVT 
(Kèm theo Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Giao thông vận tải) 

------------------------ 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
 

….. (tên báo cáo) 

 I. YÊU CẦU CHUNG: 

1. Đối tượng báo cáo: 

2. Cơ quan nhận, tổng hợp báo cáo: 

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

5. Thời hạn gửi báo cáo: 

6. Tần suất thực hiện báo cáo; 

7. Biểu mẫu số liệu báo cáo; 

8. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

1. Tình hình thực hiện: 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

2. Kết quả đạt được: 

-  Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

- Biểu mẫu số liệu kèm theo (nếu có) 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. 

4. Phương hướng nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị. 

Ghi chú: 

- Ngoài những nội dung nêu trên, đề cương báo cáo định kỳ có thể gồm những nội 

dung khác tùy theo yêu cầu tại văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp 

chế độ báo cáo. 
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- Đối với báo cáo có yêu cầu thống kê số liệu thì phải có biểu mẫu chi tiết kèm theo 

đề cương báo cáo, trừ trường hợp số liệu yêu cầu thống kê đơn giản, ít kiểu loại 
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Phụ lục X 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT, ngày 31 tháng 12 năm 2014                              

của Bộ Giao thông vận tải) 

Phần báo cáo của Đơn vị đăng kiểm 

CỤC ĐKVN/SỞ GTVT TỈNH 

... 

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM 

….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: ………… ……., ngày     tháng      năm …… 

  

BÁO CÁO CÔNG TÁC NGHIỆM THU XE CƠ GIỚI CẢI TẠO 

Thời gian từ       ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ... 

  

Kính gửi: - Cục Đăng kiểm Việt Nam 

- Sở Giao thông vận tải ... 

  

I. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO 

TT 
Số GCN cải 

tạo 
Ngày cấp 

Ký hiệu 

TK 

Biển số 

đăng ký 

(hoặc số 

khung) 

Biên bản nghiệm 

thu xuất xưởng 

Biên bản Kiểm 

tra chất lượng 

ATKT & BVMT 

Số biên 

bản 
Ngày cấp 

Số Biên 

bản 

Ngày 

cấp 

1.                 

II. SỬ DỤNG PHÔI GCN CẢI TẠO 

Nhận mới 

trong kỳ 
Sử dụng Hư hỏng Còn tồn Ghi chú 

          

                        

   ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM 

(Lãnh đạo ký và đóng dấu) 

  



35 
 

 
 

Phụ lục X 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT, ngày 31 tháng 12 năm 2014                              

của Bộ Giao thông vận tải) 

Phần báo cáo của Đơn vị đăng kiểm 

CỤC ĐKVN/SỞ GTVT TỈNH 

... 

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM 

….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: ………… ……., ngày     tháng      năm …… 

  

BÁO CÁO CÔNG TÁC NGHIỆM THU XE CƠ GIỚI CẢI TẠO 

Thời gian từ       ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ... 

  

Kính gửi: - Cục Đăng kiểm Việt Nam 

- Sở Giao thông vận tải ... 

  

I. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO 

TT 
Số GCN cải 

tạo 
Ngày cấp 

Ký hiệu 

TK 

Biển số 

đăng ký 

(hoặc số 

khung) 

Biên bản nghiệm 

thu xuất xưởng 

Biên bản Kiểm 

tra chất lượng 

ATKT & BVMT 

Số biên 

bản 
Ngày cấp 

Số Biên 

bản 

Ngày 

cấp 

1.                 

II. SỬ DỤNG PHÔI GCN CẢI TẠO 

Nhận mới 

trong kỳ 
Sử dụng Hư hỏng Còn tồn Ghi chú 

          

                        

   ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM 

(Lãnh đạo ký và đóng dấu) 

  

 



36 
 

 
 

Phần báo cáo của Sở GTVT 

 

UBND TỈNH ... 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …………. …….., ngày    tháng    năm ……… 

  

BÁO CÁO CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE CƠ GIỚI CẢI TẠO 

Thời gian từ           ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ... 

Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam 

I. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE CƠ GIỚI CẢI TẠO 

TT 

Thẩm định thiết kế 

Ngày cấp 

Ký 

hiệu 

TK 

Biển số đăng 

ký (hoặc số 

khung) 

Cơ sở 

thiết kế 

Hệ thống, tổng 

thành cải tạo 
Số GCN 

thẩm 

định. 

Số của Văn bản 

cho phép tương 

ứng (nếu có) 

1.               

II. SỬ DỤNG PHÔI GCN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ 

Nhận mới trong 

kỳ 
Sử dụng Hư hỏng Còn tồn Ghi chú 

          

                        

   SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI... 

(Lãnh đạo ký và đóng dấu) 
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VII. Báo cáo kết quả đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện và công 

tác cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng 

chỉ chuyên môn. 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo kết quả đào tạo thuyền viên, người lái 

phương tiện và công tác cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo:  

- Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội 

địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao 

thông vận tải. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo kết quả đào tạo thuyền viên, người lái 

phương tiện và công tác cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn trong phạm vi địa phương. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Giao 

thông vận tải. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo thuộc thẩm quyền của cấp cơ sở: Các cơ sở 

dạy nghề trên địa bàn tỉnh. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam 

b) Cơ quan nhận báo cáo của cấp cơ sở: Sở Giao thông vận tải. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

- Báo cáo được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Giao thông vận 

tải và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

- Đối với các báo cáo trực tuyến trên phần mềm và sử dụng chữ ký điện tử phê 

duyệt thì không cần báo cáo giấy, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự việc bất 

khả kháng. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 20 hàng tháng. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 tháng/lần. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 tháng báo cáo. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Theo phụ lục 01 của Thông tư số 44/2019/TT-

BGTVT. 
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11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Phụ lục XVI, XVII ban hành kèm theo Thông 

tư số 56/2014/TT-BGTVT. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo:  

- Các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh báo cáo cho Sở Giao thông vận tải. 

- Sở Giao thông vận tải tổng hợp số liệu, báo cáo UBND tỉnh, Cục Đường thuỷ 

nội địa Việt Nam. 

 * Biểu mẫu báo cáo đính kèm 
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PHỤ LỤC I 

Mẫu Đề cương yêu cầu báo cáo định kỳ của Bộ GTVT 
(Kèm theo Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Giao thông vận tải) 

------------------------ 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
 

….. (tên báo cáo) 

 I. YÊU CẦU CHUNG: 

1. Đối tượng báo cáo: 

2. Cơ quan nhận, tổng hợp báo cáo: 

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

5. Thời hạn gửi báo cáo: 

6. Tần suất thực hiện báo cáo; 

7. Biểu mẫu số liệu báo cáo; 

8. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

1. Tình hình thực hiện: 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

2. Kết quả đạt được: 

-  Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

- Biểu mẫu số liệu kèm theo (nếu có) 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. 

4. Phương hướng nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị. 

Ghi chú: 

- Ngoài những nội dung nêu trên, đề cương báo cáo định kỳ có thể gồm những nội 

dung khác tùy theo yêu cầu tại văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp 

chế độ báo cáo. 

- Đối với báo cáo có yêu cầu thống kê số liệu thì phải có biểu mẫu chi tiết kèm theo 

đề cương báo cáo, trừ trường hợp số liệu yêu cầu thống kê đơn giản, ít kiểu loại
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Phụ lục XVI 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải) 
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

CƠ SỞ DẠY NGHỀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kính gửi: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ( Sở Giao thông vận tải) 

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO 

THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 

STT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
NƠI CƯ TRÚ 

THUYỀN 

TRƯỞNG 

MÁY 

TRƯỞNG 
CCCM 

GCN 
TỔNG  

SỐ 

GHI 

CHÚ 
T1 T2 T3 T4 M1 M2 M3 ATCB TT1 TT2 TM1 TM2 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

     
1 Xếp theo vần ABC                    

...                     

46                     

...                     

63                     

TỔNG SỐ                  
 

 .........., ngày........tháng.........năm........ 

 GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
(Ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 

T1: thuyền trưởng hạng nhất. 

T2: thuyền trưởng hạng hai. 

T3: thuyền trưởng hạng ba. 

T4: thuyền trưởng hạng tư. 

M1: máy trưởng hạng nhất. 

M2: máy trưởng hạng hai 

M3: máy trưởng hạng ba 

 

CCCM: chứng chỉ chuyên môn. 

ATCB: chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản. 

TT1, TT2: chứng chỉ thủy thủ hạng nhất, hạng nhì. 

TM1, TM2: chứng chỉ thợ máy hạng nhất, hạng nhì. 

LPT1, LPT2: chứng chỉ lái phương tiện hạng nhất, hạng nhì. 

GCN: giấy chứng nhận học tập pháp luật về Giao thông đường thuỷ nội địa. 
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Phụ lục XVII 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải) 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, TP 

              SỞ GTVT… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kính gửi: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO 

THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 
 

STT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
NƠI CƯ TRÚ 

THUYỀN 

TRƯỞNG 

MÁY 

TRƯỞNG 
CCCM 

GCN 
TỔNG  

SỐ 

GHI 

CHÚ 
T3 T4 M3 ATCB TT1 TT2 TM1 TM2 LPT1 LPT2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Xếp theo vần ABC                

...                 

46                 

...                 

63                 

TỔNG SỐ              
 

 .........., ngày........tháng.........năm........ 

 GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
(Ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 

T3: thuyền trưởng hạng ba. 

T4: thuyền trưởng hạng tư. 

M3: máy trưởng hạng ba. 

CCCM: chứng chỉ chuyên môn. 

ATCB: chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản. 

TT1, TT2: chứng chỉ thủy thủ hạng nhất, hạng nhì. 

TM1, TM2: chứng chỉ thợ máy hạng nhất, hạng nhì. 

LPT1, LPT2: chứng chỉ lái phương tiện hạng nhất, hạng nhì. 

GCN: giấy chứng nhận học tập pháp luật về Giao thông đường thuỷ nội địa. 
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 VIII. Báo cáo về tình hình vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải thông 

qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và kết quả xử lý của các cơ quan. 

 1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo về tình hình vi phạm trong hoạt động 

kinh doanh vận tải thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và kết quả xử 

lý của các cơ quan. 

 2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo:  

- Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15/04/2015 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình 

của xe ô tô. 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao 

thông vận tải. 

 3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo về tình hình vi phạm trong hoạt động 

kinh doanh vận tải thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và kết quả xử 

lý trong phạm vi địa phương. 

 4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Giao thông vận tải. 

 5. Cơ quan nhận báo cáo: Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

 6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

- Báo cáo được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Giao thông vận 

tải và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

 - Đối với các báo cáo trực tuyến trên phần mềm và sử dụng chữ ký điện tử phê 

duyệt thì không cần báo cáo giấy, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự việc bất 

khả kháng. 

 7. Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 20 tháng sau. 

 8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 tháng/lần. 

 9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 tháng 

báo cáo. 

 10. Mẫu đề cương báo cáo: Theo phụ lục 01 của Thông tư số 44/2019/TT-

BGTVT. 

 11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Phụ lục 4, 7, 11, 12, 20 ban hành kèm theo 

Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT. 

 12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo (nếu có):  

Sở Giao thông vận tải báo cáo cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

* Biểu mẫu báo cáo đính kèm 
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PHỤ LỤC I 

Mẫu Đề cương yêu cầu báo cáo định kỳ của Bộ GTVT 
(Kèm theo Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Giao thông vận tải) 

------------------------ 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
 

….. (tên báo cáo) 

 I. YÊU CẦU CHUNG: 

1. Đối tượng báo cáo: 

2. Cơ quan nhận, tổng hợp báo cáo: 

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

5. Thời hạn gửi báo cáo: 

6. Tần suất thực hiện báo cáo; 

7. Biểu mẫu số liệu báo cáo; 

8. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

1. Tình hình thực hiện: 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

2. Kết quả đạt được: 

-  Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

- Biểu mẫu số liệu kèm theo (nếu có) 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. 

4. Phương hướng nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị. 

 

Ghi chú: 

- Ngoài những nội dung nêu trên, đề cương báo cáo định kỳ có thể gồm những nội 

dung khác tùy theo yêu cầu tại văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp 

chế độ báo cáo. 

- Đối với báo cáo có yêu cầu thống kê số liệu thì phải có biểu mẫu chi tiết kèm theo 

đề cương báo cáo, trừ trường hợp số liệu yêu cầu thống kê đơn giản, ít kiểu loại 
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PHỤ LỤC 4 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15 tháng 04 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải) 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH VI PHẠM THEO ĐỊA PHƯƠNG 

Từ ngày ……. tháng …… năm ...... đến ngày ….. tháng ….. năm .... 
         

Tên Sở Giao thông vận tải:……………. 

           

TT Đơn vị Vận tải 

Tổng số 

phương 

tiện 

Số lần vi phạm tốc độ Hành trình Thời gian lái xe 

Ghi 

chú 

Từ 5 

km/h 

đến 

dưới 10 

km/h 

Từ 10 

km/h 

đến 

dưới 20 

km/h 

Từ 20 

km/h 

đến 35 

km/h 

Trên 

35 

km/h 

Tổng 

cộng 

Số lần 

vi phạm 

/1000 

km xe 

chạy 

Tỷ lệ 

% km  

vi 

phạm / 

km xe 

chạy 

Tổng 

km xe 

chạy 

Số lần vi 

phạm 

hành 

trình 

Số lần vi 

phạm 

quá 4 

giờ liên 

tục 

Số lần 

vi phạm 

quá 10 

giờ/ngày 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

               Ghi chú: khi kích vào dữ liệu của từng ô sẽ cho kết quả dữ liệu chi tiết tại ô đó.  
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PHỤ LỤC 7 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15 tháng 04 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải) 

THỐNG KÊ VI PHẠM VỀ TỐC ĐỘ THEO ĐỊA PHƯƠNG 

Từ ngày ……. tháng …… năm ...... đến ngày ….. tháng ….. năm .... 

       

 

Tên Sở Giao thông vận tải:……………. 

         

 

  

TT 
Đơn vị 

vận tải 

Xe Số lần vi phạm tốc độ   Quãng đường Thời gian 

Ghi 

chú 
Số 

xe vi 

phạm 

Tổng 

số xe 

tỷ 

lệ 

% 

Từ 5 

km/h 

đến 

dưới 

10 

km/h 

Từ 

10 

km/h 

đến 

dưới 

20 

km/h 

Từ 

20 

km/h 

đến 

35 

km/h 

Trên 

35 

km/h 

Tổng 

cộng 

Số 

lần vi 

phạm 

/1000 

km 

xe 

chạy 

Km 

vi 

phạm 

Tổng 

km 

xe 

chạy 

tỷ lệ 

% 

Thời 

gian 

vi 

phạm 

Tổng 

thời 

gian 

xe 

chạy 

tỷ lệ 

% 

1                                   

2                                   

3                                   

Ghi chú: khi kích vào dữ liệu của từng ô sẽ cho kết quả dữ liệu chi tiết tại ô đó. 
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PHỤ LỤC 11 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15 tháng 04 năm 2015 

của Bộ Giao thông vận tải) 

TỔNG HỢP VI PHẠM VỀ THEO LOẠI HÌNH VẬN TẢI THEO TỪNG ĐỊA PHƯƠNG  

Từ ngày ……. tháng …… năm ...... đến ngày ….. tháng ….. năm .... 
       

Tên Sở Giao thông vận tải:……………. 

          

TT 

Loại 

hình 

vận tải 

Số 

lượng 

đơn vị 

vận tải 

Tổng số 

phương 

tiện 

Số lần vi phạm tốc độ Hành trình Thời gian lái xe 

Ghi 

chú 

Từ 5 

km/h 

đến 

dưới 10 

km/h 

Từ 10 

km/h 

đến 

dưới 20 

km/h 

Từ 20 

km/h 

đến 35 

km/h 

Trên 35 

km/h 

Tổng 

cộng 

Số lần vi 

phạm / 

1000 km 

xe chạy 

Tỷ lệ % 

km  vi 

phạm / 

km xe 

chạy 

Tổng 

km xe 

chạy 

Số lần 

vi phạm 

hành 

trình 

Số lần 

vi phạm 

quá 4 

giờ liên 

tục 

Số lần vi 

phạm quá 

10 

giờ/ngày 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               
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PHỤ LỤC 12 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15 tháng 04 năm 2015 

của Bộ Giao thông vận tải) 

TỔNG HỢP VI PHẠM VỀ THEO LOẠI HÌNH VẬN TẢI VÀ ĐƠN VỊ VẬN TẢI CỦA TỪNG ĐỊA PHƯƠNG 

Từ ngày ……. tháng …… năm ...... đến ngày ….. tháng ….. năm .... 

       

Tên Sở Giao thông vận tải:……………. 

   

Loại hình vận tải …..(Lựa chọn 1 hoặc tất cả các loại hình) 

 

TT 
Đơn vị 

vận tải 

Tổng 

số 

phương 

tiện 

Số lần vi phạm tốc độ Hành trình Thời gian lái xe 
Ghi 

chú 

Từ 5 

km/h đến 

dưới 10 

km/h 

Từ 10 

km/h 

đến 

dưới 20 

km/h 

Từ 20 

km/h 

đến 35 

km/h 

Trên 35 

km/h 

Tổng 

cộng 

Số lần vi 

phạm / 1000 

km xe chạy 

Tỷ lệ % km  

vi phạm / 

km xe chạy 

Tổng 

km xe 

chạy 

Số lần 

vi 

phạm 

hành 

trình 

Số lần 

vi 

phạm 

quá 4 

giờ liên 

tục 

Số lần 

vi phạm 

quá 10 

giờ/ngày 

 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             
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 IX. Báo cáo chiều dài đường bộ do địa phương quản lý. 

 1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo chiều dài đường bộ do địa phương 

quản lý. 

 2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo:  

- Thông tư số 48/2017/TT-BGTVT ngày 13/12/2017 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao 

thông vận tải; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao 

thông vận tải. 

 3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo chiều dài đường bộ do địa phương quản lý. 

 4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

   a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Giao 

thông vận tải. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo của cấp huyện: UBND cấp huyện. 

c) Đối tượng thực hiện báo cáo của cấp xã: UBND cấp xã. 

d) Đối tượng thực hiện báo cáo của cá nhân, tổ chức: Các công ty Quản lý, 

bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam, Cục Thống kê tỉnh. 

b) Cơ quan nhận báo cáo của cấp xã: UBND cấp huyện. 

c) Cơ quan nhận báo cáo của cấp huyện và các cá nhân, tổ chức: Sở Giao 

thông vận tải. 

 6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

- Báo cáo được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Giao thông vận 

tải và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

 - Đối với các báo cáo trực tuyến trên phần mềm và sử dụng chữ ký điện tử phê 

duyệt thì không cần báo cáo giấy, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự việc bất 

khả kháng. 

 7. Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 20/12 hàng năm. 

 8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 năm/lần. 

 9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 15/12 năm trước đến 14/12/ năm 

báo cáo. 
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 10. Mẫu đề cương báo cáo: Theo phụ lục 01 của Thông tư số 44/2019/TT-

BGTVT. 

 11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Biểu số 03-N của Thông tư số 48/2017/TT-

BGTVT. 

 12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo (nếu có):  

- UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện. 

- UBND cấp huyện và các công ty Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường 

bộ báo cáo Sở Giao thông vận tải. 

- Sở Giao thông vận tải tổng hợp số liệu báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam, Cục Thống kê tỉnh. 

 * Biểu mẫu báo cáo đính kèm 
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PHỤ LỤC I 

Mẫu Đề cương yêu cầu báo cáo định kỳ của Bộ GTVT 
(Kèm theo Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Giao thông vận tải) 

------------------------ 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
 

….. (tên báo cáo) 

 I. YÊU CẦU CHUNG: 

1. Đối tượng báo cáo: 

2. Cơ quan nhận, tổng hợp báo cáo: 

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

5. Thời hạn gửi báo cáo: 

6. Tần suất thực hiện báo cáo; 

7. Biểu mẫu số liệu báo cáo; 

8. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

1. Tình hình thực hiện: 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

2. Kết quả đạt được: 

-  Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

- Biểu mẫu số liệu kèm theo (nếu có) 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. 

4. Phương hướng nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị. 

 

Ghi chú: 

- Ngoài những nội dung nêu trên, đề cương báo cáo định kỳ có thể gồm những nội 

dung khác tùy theo yêu cầu tại văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp 

chế độ báo cáo. 

- Đối với báo cáo có yêu cầu thống kê số liệu thì phải có biểu mẫu chi tiết kèm theo 

đề cương báo cáo, trừ trường hợp số liệu yêu cầu thống kê đơn giản, ít kiểu loại
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Biểu số 03-N 
         

Đơn vị báo cáo: 

Ban hành theo Thông tư số 

48/2017/TT-BGTVT 
         

Sở GTVT 

Ngày nhận báo cáo: 

         

Đơn vị nhận báo cáo: 

Ngày 20 tháng 12 năm hàng 

         

TC ĐBVN, Cục Thống kê địa phương 

CHIỀU DÀI ĐƯỜNG BỘ DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

Có đến 14 tháng 12 năm ... 

              

Đơn vị tính: km 
 

TT 

Loại đường bộ 

chia theo cấp 

quản lý 

Chiều dài đường bộ 

Tổng 

số 

Chia theo cấp kỹ thuật Chia theo kết cấu mặt đường 

Cao 

tốc 

Cấp 

I 

Cấp 

II 

Cấp 

III 

Cấp 

IV 

Cấp 

V 

Cấp 

VI 

Đường 

GTNT; 

đường chưa 

xác định cấp 

Bê 

tông 

nhựa 

Bê tông 

xi măng 

Láng 

nhựa 

Đá, gạch, cấp 

phối, đường có 

mặt đường khác 

Đất (không 

tính đường 

mòn) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  Tổng số                             

1 Đường tỉnh                             

2 Đường huyện                             

3 Đường xã                             

4 Đường đô thị                             

5 Đường chuyên 

dùng 

                            

                Người lập báo cáo 

       

...., ngày   tháng   năm 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

       

(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu) 

                Ghi  chú: 
              

 

 - Cột 1 bằng tổng Cột 2 đến Cột 9 và bằng tổng Cột 10 đến Cột 14. 
     

 

 - Dòng "Tổng số": Ghi tổng chiều dài đường theo cấp kỹ thuật và theo kết cấu mặt đường do địa phương quản lý. 
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 X. Báo cáo chiều dài đường thủy nội địa chia theo tỉnh/ thành phố. 

 1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo chiều dài đường thủy nội địa chia 

theo tỉnh/ thành phố. 

 2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo:  

- Thông tư số 48/2017/TT-BGTVT ngày 13/12/2017 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao 

thông vận tải; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao 

thông vận tải. 

 3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo chiều dài đường thủy nội địa chia theo 

tỉnh/ thành phố.  

 4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

   a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Giao 

thông vận tải. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo của cá nhân, tổ chức: Công ty Quản lý, bảo 

dưỡng thường xuyên Đường thủy nội địa. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam, Cục Thống kê tỉnh. 

c) Cơ quan nhận báo cáo các cá nhân, tổ chức: Sở Giao thông vận tải. 

 6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

- Báo cáo được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Giao thông vận 

tải và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

 - Đối với các báo cáo trực tuyến trên phần mềm và sử dụng chữ ký điện tử phê 

duyệt thì không cần báo cáo giấy, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự việc bất 

khả kháng. 

 7. Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 20/12 hàng năm. 

 8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 năm/lần 

 9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

 -  Từ ngày 15/12 năm trước đến 14/12 năm kỳ báo  cáo.  

 10. Mẫu đề cương báo cáo: Theo phụ lục 01 của Thông tư số 44/2019/TT-

BGTVT. 

 11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Biểu số 05-N ban hành kèm theo Thông tư số 

48/2017/TT-BGTVT. 
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 12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo:  

 - Công ty Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Đường thủy nội địa báo cáo Sở 

Giao thông vận tải. 

- Sở Giao thông vận tải tổng hợp số liệu báo cáo Cục Đường thủy nội địa Việt 

Nam, Cục Thống kê địa phương. 

* Biểu mẫu báo cáo đính kèm 

PHỤ LỤC I 

Mẫu Đề cương yêu cầu báo cáo định kỳ của Bộ GTVT 
(Kèm theo Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Giao thông vận tải) 

------------------------ 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
 

….. (tên báo cáo) 

 I. YÊU CẦU CHUNG: 

1. Đối tượng báo cáo: 

2. Cơ quan nhận, tổng hợp báo cáo: 

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

5. Thời hạn gửi báo cáo: 

6. Tần suất thực hiện báo cáo; 

7. Biểu mẫu số liệu báo cáo; 

8. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

1. Tình hình thực hiện: 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

2. Kết quả đạt được: 

-  Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

- Biểu mẫu số liệu kèm theo (nếu có) 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. 

4. Phương hướng nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị. 

Ghi chú: 
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- Ngoài những nội dung nêu trên, đề cương báo cáo định kỳ có thể gồm những nội 

dung khác tùy theo yêu cầu tại văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp 

chế độ báo cáo. 

- Đối với báo cáo có yêu cầu thống kê số liệu thì phải có biểu mẫu chi tiết kèm theo 

đề cương báo cáo, trừ trường hợp số liệu yêu cầu thống kê đơn giản, ít kiểu loại 
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Biểu số 05-N 
   

Đơn vị báo cáo: 

Ban hành theo Thông tư số 
48/2017/TT-BGTVT 

   

Sở GTVT 

 

Ngày nhận báo cáo: 
   

Đơn vị nhận báo cáo: 

Ngày 20 tháng 12 hàng năm 

   

Cục ĐTNĐ, Cục Thống 

kê địa phương 

          
CHIỀU DÀI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

Có đến 14 tháng 12 năm ... 

          

        

Đơn vị tính: 

km 
 

TT Tỉnh/thành phố 

Chiều dài đường thủy nội địa  

Tổng 

số 

Chia theo cấp kỹ thuật 

Cấp 

đặc 

biệt 

Cấp 

I 

Cấp 

II 

Cấp 

III 

Cấp 

IV 
Cấp V 

Cấp 

VI 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

a 

Tỉnh/ thành phố  

trực thuộc trung 

ương quản lý  

                

1  Tuyến…..                 

2 Tuyến ….         

b 
Quận/huyện/thị xã 

quản lý  

        

1  Tuyến…..         

2  Tuyến…..         

          Người lập báo cáo 
   

...., ngày   tháng   năm 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

   

(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng 

dấu) 

Ghi chú: 
         - Dòng "Tổng số": ghi tổng chiều dài đường thủy nội địa địa phương quản lý và 

chia theo cấp kỹ thuật. 

 - Cột 1 bằng tổng Cột 2 đến Cột 8. 
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 XI. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ 

Giao thông vận tải trực tiếp quản lý. 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư 

xây dựng cơ bản do Bộ Giao thông vận tải trực tiếp quản lý. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo:  

- Thông tư số 48/2017/TT-BGTVT ngày 13/12/2017 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao 

thông vận tải; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao 

thông vận tải. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư 

xây dựng cơ bản do Bộ Giao thông vận tải trực tiếp quản lý. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Giao 

thông vận tải. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo của các đơn vị trực thuộc: Ban Quản lý dự án 

c) Đối tượng thực hiện báo cáo cấp cơ sở: Các đơn vị xây dựng. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Bộ Giao thông vận tải (Vụ 

Kết cấu hạ tầng giao thông), Cục Thống kê tỉnh. 

b) Cơ quan nhận báo cáo của các đơn vị trực thuộc: Sở Giao thông vận tải. 

c) Cơ quan nhận báo cáo của cấp cơ sở: Ban Quản lý dự án. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo:  

- Báo cáo được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Giao thông vận 

tải và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

- Đối với các báo cáo trực tuyến trên phần mềm và sử dụng chữ ký điện tử phê 

duyệt thì không cần báo cáo giấy, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự việc bất 

khả kháng. 

7. Thời hạn gửi báo cáo:  

- Báo cáo tháng: Ngày 20 hàng tháng. 

- Báo cáo năm: Ngày 20/12 hàng năm. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: Hàng tháng, hàng năm. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

- Báo cáo tháng: Tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của  tháng báo cáo.  
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- Báo cáo năm: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước đến ngày 14  tháng 12 

của năm báo cáo.  

10. Mẫu đề cương báo cáo: Theo phụ lục 01 của Thông tư số 44/2019/TT-

BGTVT. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Biểu số 09-T, 10-N ban hành kèm theo Thông 

tư số 48/2017/TT-BGTVT. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo:  

- Các đơn vị xây dựng báo cáo Ban Quản lý dự án.  

- Ban Quản lý dự án báo cáo Sở Giao thông vận tải. 

- Sở Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải (Vụ Kết cấu 

hạ tầng giao thông), Cục Thống kê tỉnh. 

* Biểu mẫu báo cáo đính kèm 
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PHỤ LỤC I 

Mẫu Đề cương yêu cầu báo cáo định kỳ của Bộ GTVT 
(Kèm theo Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Giao thông vận tải) 

------------------------ 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
 

….. (tên báo cáo) 

 I. YÊU CẦU CHUNG: 

1. Đối tượng báo cáo: 

2. Cơ quan nhận, tổng hợp báo cáo: 

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

5. Thời hạn gửi báo cáo: 

6. Tần suất thực hiện báo cáo; 

7. Biểu mẫu số liệu báo cáo; 

8. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

1. Tình hình thực hiện: 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

2. Kết quả đạt được: 

-  Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

- Biểu mẫu số liệu kèm theo (nếu có) 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. 

4. Phương hướng nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị. 

Ghi chú: 

- Ngoài những nội dung nêu trên, đề cương báo cáo định kỳ có thể gồm những nội 

dung khác tùy theo yêu cầu tại văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp 

chế độ báo cáo. 

- Đối với báo cáo có yêu cầu thống kê số liệu thì phải có biểu mẫu chi tiết kèm theo 

đề cương báo cáo, trừ trường hợp số liệu yêu cầu thống kê đơn giản, ít kiểu loại
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Biểu số 09-T 
        

Đơn vị báo cáo: 

 Ban hành theo 

Thông tư số 
48/2017/TT-

BGTVT 
        

Chủ đầu tư các dự án Bộ GTVT quản lý, 

Ngày nhận báo 

cáo:  
        

Ban QLDA thuộc Bộ GTVT, Sở GTVT. 

Ngày 20 hàng 

tháng 
        

Đơn vị nhận báo cáo:  
 

          

Bộ GTVT (Vụ KHĐT) 
 

              
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN DO BỘ GTVT TRỰC TIẾP QUẢN LÝ  

Tháng …  

           

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT 
Danh 

mục 

Kế 

hoạch 

năm 

Thực hiện Giải ngân 

Tổng số 

 từ đầu 

dự án 

đến hết 

năm 

trước 

Năm báo cáo 

Đã giải 

ngân từ 

đầu dự án 

đến hết 

năm 

trước 

Giải ngân kế hoạch năm báo cáo 

Ước 

tháng 

báo 

cáo 

Ước từ 

đầu năm 

 đến hết 

tháng 

báo cáo 

Đã giải ngân từ đầu năm đến hết 

tháng trước 
Tháng báo cáo 

Tổng 

số 

Trong đó 

Tổng 

số 

Đã giải ngân 

 từ đầu tháng 

báo cáo đến 

ngày báo cáo 

Ước giải ngân từ 

ngày báo cáo đến 

hết tháng báo cáo 

Phần thanh 

toán KLHT 

Phần ứng 

Hợp đồng 

Đã có 

phiếu 

 thanh 

toán 

Chưa 

có 

 phiếu 

thanh 

toán 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

VỐN 

GIAO 

TRONG                           
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NĂM 

A 
Vốn 

ODA 
                        

1 
Dự án 

… 
                        

  

- Vốn 

nước 

ngoài 

                        

  

- Vốn 

đối 

ứng 

                        

2 …                         

B 
Vốn 

NSNN 
                        

1 
Dự án 

… 
                        

2 …                         

C 
Vốn 

TPCP 
                        

1 
Dự án 

… 
                        

2 …                         

D  

Vốn 

khác 

(ghi 

rõ 

nguồn 

vốn) 

                        

1 
Dự án 

… 
                        

VỐN 

KÉO 

DÀI KẾ   
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HOẠCH 

CÁC 

NĂM 

TRƯỚC 

I 

Nguồn 

vốn 

… 

                        

1 
Dự án 

… 
                        

VỐN 

ỨNG 

TRƯỚC 

KẾ 

HOẠCH 

CÁC 

NĂM 

SAU   

                        

I 

Nguồn 

vốn 

… 

                        

1 
Dự án 

… 
                        

              

 

Người lập biểu  
       

…. , ngày           tháng         năm  

 

(Ký, ghi rõ họ 
tên) 

       

(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu) 

              Ghi chú:  
            

 

 - Ngày 15 háng tháng cáo cáo số liệu ước tính tháng báo cáo. 
  

 

 - Kế hoạch năm: ghi theo văn bản giao kế hoạch của cấp cấp có thẩm quyền. 
  

 

 - Số giải ngân từ đầu dự án đến hết năm trước: ghi số liệu giải ngân từ đầu dự án đến ngày 31 tháng 01 năm báo cáo; không bao gồm số 
giải ngân vốn ứng trước kế hoạch năm báo cáo và số giải ngân kế hoạch năm báo cáo đã được thực hiện trong tháng 01 năm đó.    
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Biểu số 10-N Đơn vị báo cáo: 

Ban hành theo  

Thông tư số 48/2017/TT-BGTVT 
     

Chủ đầu tư các dự án Bộ GTVT 

quản lý, 

Ngày nhận báo cáo:  

     

Ban QLDA thuộc Bộ GTVT, Sở 

GTVT. 

Ngày 20 tháng 12 hàng  năm 

     

Đơn vị nhận báo 

cáo:  
 

 

      

Bộ GTVT (Vụ 

KHĐT) 
 

 
         

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN  

DO BỘ GTVT TRỰC TIẾP QUẢN LÝ  

Năm … 

       

Đơn vị tính: triệu 

đồng 
 

STT Danh mục 

Kế hoạch năm 
Thực hiện Giải ngân 

Từ đầu dự án 

đến hết 

năm trước 

Năm 

báo 

cáo 

Đã giải ngân từ 

đầu dự án đến hết 

năm trước  

Năm báo cáo 

Tổng số 
Trong đó: hoàn 

ứng 

Tổng 

số 

Trong đó 

Phần thanh 

toán KLHT 

Phần ứng Hợp 

đồng 

A B 5 6 7 8 9 10 11 12 

VỐN GIAO TRONG 

NĂM   
                

A Vốn ODA                 

1 Dự án …                 

  - Vốn nước ngoài                 

  - Vốn đối ứng                 
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2 …                 

B Vốn NSNN                 

1 Dự án …                 

2 …                 

C Vốn TPCP                 

1 Dự án …                 

2 …                 

D  
Vốn khác (ghi rõ 

nguồn vốn) 
                

1 Dự án …                 

2 …                 

VỐN KÉO DÀI THỜI 

GIAN THỰC HIỆN, 

GIẢI NGÂN CỦA KẾ 

HOẠCH CÁC NĂM 

TRƯỚC   

                

I Nguồn vốn …                 

1 Dự án …                 

2 …                 

VỐN ỨNG TRƯỚC KẾ 

HOẠCH CÁC NĂM SAU   
                

I Nguồn vốn …                 

1 Dự án …                 

2 …                 

 
         

 

Người lập báo cáo 
    

…. , ngày           tháng         năm  
 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
    

(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu) 
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Ghi chú:  
        

 

 - Kế hoạch năm ghi theo văn bản giao kế hoạch của cấp có thẩm quyền. 
    

 

 - Số giải ngân từ đầu dự án đến hết năm trước: ghi số liệu giải ngân từ đầu dự án đến ngày 31 tháng 01 năm báo cáo; không bao gồm số 
giải ngân vốn ứng trước kế hoạch năm báo cáo và số giải ngân kế hoạch năm báo cáo đã được thực hiện trong tháng 01 năm đó.  
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 XII. Báo cáo Năng lực thông qua cảng biển, cảng bến thủy nội địa địa 

phương và doanh nghiệp quản lý. 

 1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo Năng lực thông qua cảng biển, cảng 

bến thủy nội địa địa phương và doanh nghiệp quản lý. 

 2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo:  

- Thông tư số 48/2017/TT-BGTVT ngày 13/12/2017 của Bộ Giao thông vận 

tải Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao 

thông vận tải; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao 

thông vận tải. 

 3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Năng lực thông qua cảng biển, cảng bến thủy 

nội địa địa phương và doanh nghiệp quản lý. 

 4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Giao 

thông vận tải. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo của cấp cơ sở: Cảng Gianh. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Cục Hàng hải Việt Nam, 

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Thống kê tỉnh. 

b) Cơ quan nhận báo cáo của cấp cơ sở: Sở Giao thông vận tải. 

 6. Phương thức gửi, nhận báo cáo:  

 - Báo cáo được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Giao thông vận 

tải và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

 - Đối với các báo cáo trực tuyến trên phần mềm và sử dụng chữ ký điện tử phê 

duyệt thì không cần báo cáo giấy, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự việc bất 

khả kháng. 

 7. Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 20/12 hàng  năm. 

 8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 năm/lần. 

 9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 15/12 năm trước đến 14/12 năm 

báo cáo. 

 10. Mẫu đề cương báo cáo: Theo phụ lục 01 của Thông tư số 44/2019/TT-

BGTVT. 

 11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Biểu số 07-N ban hành kèm theo Thông tư số 

48/2017/TT-BGTVT. 
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 12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo (nếu có):  

- Cảng Gianh báo cáo Sở Giao thông vận tải. 

- Sở Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam, Cục 

Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Thống kê tỉnh. 

 

* Biểu mẫu báo cáo đính kèm 

PHỤ LỤC I 

Mẫu Đề cương yêu cầu báo cáo định kỳ của Bộ GTVT 
(Kèm theo Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Giao thông vận tải) 

------------------------ 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
 

….. (tên báo cáo) 

 I. YÊU CẦU CHUNG: 

1. Đối tượng báo cáo: 

2. Cơ quan nhận, tổng hợp báo cáo: 

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

5. Thời hạn gửi báo cáo: 

6. Tần suất thực hiện báo cáo; 

7. Biểu mẫu số liệu báo cáo; 

8. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

1. Tình hình thực hiện: 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

2. Kết quả đạt được: 

-  Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

- Biểu mẫu số liệu kèm theo (nếu có) 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. 

4. Phương hướng nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị. 

Ghi chú: 
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- Ngoài những nội dung nêu trên, đề cương báo cáo định kỳ có thể gồm những nội 

dung khác tùy theo yêu cầu tại văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp 

chế độ báo cáo. 

Đối với báo cáo có yêu cầu thống kê số liệu thì phải có biểu mẫu chi tiết kèm theo đề 

cương báo cáo, trừ trường hợp số liệu yêu cầu thống kê đơn giản, ít kểu loại
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Biểu số 07-N Đơn vị báo cáo: 

Ban hành theo Thông tư số  
48/2017/TT-BGTVT 

Sở GTVT 

Ngày nhận báo cáo: Đơn vị nhận báo cáo: 

Ngày 20 tháng 12 hàng năm Cục HHVN, Cục ĐTNĐ VN, 

Cục Thống kê địa phương 

      

NĂNG LỰC THÔNG QUA CẢNG BIỂN, CẢNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA 

ĐỊA PHƯƠNG VÀ DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ 

Có đến 14 tháng 12 năm... 

    

Đơn vị tính: tấn/năm 

TT Danh mục cảng 

Địa điểm 

(tỉnh/TP trực 

thuộc TƯ) 

Năng lực hàng hóa 

thông qua cảng  Năng 

lực tăng 

thêm Năm 

trước 

Năm báo 

cáo 

A B C 1 2 3 

I Cảng biển         

a Cảng biển loại II         

1 - Cảng ...         

2 - Cảng...         

  …..         

b Cảng biển loại III         

1 - Cảng ...         

2 - Cảng...         

  …         

II Cảng, bến thủy nội địa         

a Cảng, bến do địa phương quản 

lý 

        

1 Cảng ...         

2 ....         

  Bến …         

  …         

b Cảng, bến do doanh nghiệp 

quản lý, cảng chuyên dùng 

        

1 Cảng ...         

  …         

  Bến …         

  …         

      Người lập báo cáo ...., ngày   tháng   năm 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu) 
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Ghi chú: 
     - Cột 3 = Cột 2 - Cột 1. 
    

 - Năng lực hàng hóa thông qua cảng năm trước được xác định bằng năng lực hàng hóa 

thông qua cảng tại hồ sơ thiết kế, nghiệm thu công trình tại thời điểm 15/12 năm trước. 

 - Năng lực hàng hóa thông qua cảng năm báo cáo được xác định bằng năng lực hàng 

hóa thông qua cảng tại hồ sơ thiết kế, nghiệm thu công trình tại thời điểm 14/12 năm 

báo cáo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 
 

 

 XIII. Khối lượng hàng hóa thông qua cảng. 

 1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Khối lượng hàng hóa thông qua cảng. 

 2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo:  

- Thông tư số 48/2017/TT-BGTVT ngày 13/12/2017 của Bộ Giao thông vận 

tải Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao 

thông vận tải; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao 

thông vận tải. 

 3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Khối lượng hàng hóa thông qua cảng. 

 4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Giao 

thông vận tải. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo của cấp cơ sở: Cảng Gianh. 

 5. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Giao thông vận tải (Vụ Vận tải) 

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Bộ Giao thông vận tải (Vụ 

Vận tải). 

b) Cơ quan nhận báo cáo của cấp cơ sở: Sở Giao thông vận tải. 

 6. Phương thức gửi, nhận báo cáo:  

 - Báo cáo được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Giao thông vận 

tải và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

 - Đối với các báo cáo trực tuyến trên phần mềm và sử dụng chữ ký điện tử phê 

duyệt thì không cần báo cáo giấy, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự việc bất 

khả kháng. 

 7. Thời hạn gửi báo cáo:  

 - Báo cáo tháng: Ngày 20 hàng tháng; 

 - Báo cáo năm: ngày 20/12 hàng năm. 

 8. Tần suất thực hiện báo cáo:  

 - Báo cáo tháng: 01 tháng/lần; 

 - Báo cáo năm: 01 năm/lần. 

 9. Thời gian chốt số liệu báo cáo:  

 - Báo cáo tháng: Từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 tháng báo cáo; 

 - Báo cáo năm: Từ ngày 15/12 năm trước đến 14/12/ năm báo cáo. 
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 10. Mẫu đề cương báo cáo: Theo phụ lục 01 của Thông tư số 44/2019/TT-

BGTVT. 

 11. Biểu mẫu số liệu báo cáo (nếu có):  

 - Báo cáo tháng: Biểu số 28-T ban hành kèm theo Thông tư số 48/2017/TT-

BGTVT. 

 - Báo cáo năm: Biểu số 29-N ban hành kèm theo Thông tư số 48/2017/TT-

BGTVT. 

 12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo (nếu có):  

- Cảng Gianh báo cáo Sở Giao thông vận tải. 

- Sở Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải (Vụ Vận tải). 

* Biểu mẫu báo cáo đính kèm 
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PHỤ LỤC I 

Mẫu Đề cương yêu cầu báo cáo định kỳ của Bộ GTVT 
(Kèm theo Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Giao thông vận tải) 

------------------------ 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
 

….. (tên báo cáo) 

 I. YÊU CẦU CHUNG: 

1. Đối tượng báo cáo: 

2. Cơ quan nhận, tổng hợp báo cáo: 

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

5. Thời hạn gửi báo cáo: 

6. Tần suất thực hiện báo cáo; 

7. Biểu mẫu số liệu báo cáo; 

8. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

1. Tình hình thực hiện: 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

2. Kết quả đạt được: 

-  Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

- Biểu mẫu số liệu kèm theo (nếu có) 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. 

4. Phương hướng nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị. 

Ghi chú: 

- Ngoài những nội dung nêu trên, đề cương báo cáo định kỳ có thể gồm những 

nội dung khác tùy theo yêu cầu tại văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp chế 

độ báo cáo. 

- Đối với báo cáo có yêu cầu thống kê số liệu thì phải có biểu mẫu chi tiết kèm theo 

đề cương báo cáo, trừ trường hợp số liệu yêu cầu thống kê đơn giản, ít kiểu loại.
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Biểu số 29-N        Đơn vị báo cáo: 

Ban hành theo Thông tư số  

48/2017/TT-BGTVT 
      Sở GTVT Quảng 

Bình 

48/2017/TT-BGTVT của Bộ GTVT      Đơn vị nhận báo 

cáo: 

Ngày báo cáo: Ngày 20 hàng 

tháng 
      Vụ Vận tải - Bộ 

GTVT 
 KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA CẢNG 

Tháng …     năm….  
  

                                                                                                                    

TT Danh mục loại hàng Đơn vị 

tính, 

cách 

tính 

Kế 

hoạch 

năm  
Hàng hóa thông qua cảng 

    Ước thực 

hiện tháng 

báo cáo 

Lũy kế từ 

đầu năm 

đến hết 

tháng báo 

cáo 

Lũy kế 

cùng kỳ 

năm 

trước 

So với 

cùng kỳ 

năm (%) 

A B C 1 2 3 4 5 

 TỔNG SỐ 1000 

tấn 
     

 Trong đó:       

  - Hàng xuất khẩu       

  - Hàng nhập khẩu       

  - Hàng nội địa        

  - Hàng quá cảnh xếp 

dỡ 

      

 Được chia ra:       

A Container 1000 

tấn 

     

A1 Container       

 - Hàng xuất khẩu       

 - Hàng nhập khẩu       

 - Hàng nội địa       

A2 Container 1000 

teus 

     

 - Hàng xuất khẩu       

 - Hàng nhập khẩu       

 - Hàng nội địa       

B Hàng lỏng 1000 

tấn 

     

 - Hàng xuất khẩu       

 - Hàng nhập khẩu       

 - Hàng nội địa       

C Hàng khô 1000 

tấn 
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 - Hàng xuất khẩu       

 - Hàng nhập khẩu       

 - Hàng nội địa       

D Hàng quá cảnh xếp dỡ 1000 

tấn 

     

         Ghi chú: Khối lượng hàng hóa thông qua chỉ tính của Cảng 

Gianh./. 

  

        

 NGƯỜI LẬP BÁO 

CÁO 

               GIÁM ĐỐC                        
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 XIV. Báo cáo Danh mục các tuyến đường thủy nội địa do địa phương 

quản lý đang khai thác. 

 1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Danh mục các tuyến đường thủy nội địa do địa 

phương quản lý đang khai thác. 

 2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo:  

- Thông tư số 48/2017/TT-BGTVT ngày 13/12/2017 của Bộ Giao thông vận 

tải Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao 

thông vận tải; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao 

thông vận tải. 

 3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Danh mục các tuyến đường thủy nội địa do địa 

phương quản lý đang khai thác. 

 4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Giao 

thông vận tải. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo của cấp cơ sở: Công ty Quản lý, bảo dưỡng 

thường xuyên đường thủy nội địa. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Cục Đường thủy nội địa 

Việt Nam. 

b) Cơ quan nhận báo cáo của cấp cơ sở: Sở Giao thông vận tải. 

 6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

 - Báo cáo được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Giao thông vận 

tải và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

 - Đối với các báo cáo trực tuyến trên phần mềm và sử dụng chữ ký điện tử phê 

duyệt thì không cần báo cáo giấy, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự việc bất 

khả kháng. 

 7. Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 20  tháng 12  năm năm sau. 

 8. Tần suất thực hiện báo cáo: 05 năm/lần. 

 9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15/12  đến ngày 14/12 năm 

năm sau. 

 10. Mẫu đề cương báo cáo: Theo phụ lục 01 của Thông tư số 44/2019/TT-

BGTVT. 

 11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Biểu số 47-5N ban hành kèm theo Thông tư số 

48/2017/TT-BGTVT. 
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 12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo:  

- Công ty Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa báo cáo Sở 

Giao thông vận tải. 

- Sở Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. 

* Biểu mẫu báo cáo đính kèm 

Mẫu Đề cương yêu cầu báo cáo định kỳ của Bộ GTVT 
(Kèm theo Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Giao thông vận tải) 

------------------------ 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
 

….. (tên báo cáo) 

 I. YÊU CẦU CHUNG: 

1. Đối tượng báo cáo: 

2. Cơ quan nhận, tổng hợp báo cáo: 

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

5. Thời hạn gửi báo cáo: 

6. Tần suất thực hiện báo cáo; 

7. Biểu mẫu số liệu báo cáo; 

8. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

1. Tình hình thực hiện: 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

2. Kết quả đạt được: 

-  Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

- Biểu mẫu số liệu kèm theo (nếu có) 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. 

4. Phương hướng nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị. 

Ghi chú: 

- Ngoài những nội dung nêu trên, đề cương báo cáo định kỳ có thể gồm những nội 

dung khác tùy theo yêu cầu tại văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp chế độ 

báo cáo. 
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- Đối với báo cáo có yêu cầu thống kê số liệu thì phải có biểu mẫu chi tiết kèm theo 

đề cương báo cáo, trừ trường hợp số liệu yêu cầu thống kê đơn giản, ít kiểu loại.
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Biểu số 47-5N 

Ban hành theo Thông tư số  
48/2017/TT-BGTVT 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 20  tháng 12  năm năm sau  

Đơn vị báo cáo: 

Sở GTVT 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Cục ĐTNĐ VN 

 

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA  

DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ ĐANG KHAI THÁC 

Có đến 20 tháng 12 năm ... 

 

         Đơn vị tính: km 

TT Danh mục tuyến ĐTNĐ 

Tổng 

chiều 

dài  

Phân theo cấp kỹ thuật  

Năng lực 

tăng 

thêm  

Cấp 

đặc 

biệt 

Cấp 

I 

Cấp 

II 

Cấp 

III 

Cấp 

IV 

Cấp 

V 

Cấp 

VI 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Tổng số          

 a. Tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương quản lý 

         

1 Tuyến ...          

2 Tuyến ...          

 …          

 b. Quận/huyện/thị xã 

quản lý  

         

1 Tuyến ...          

2 Tuyến ...          

 …          

 

Người lập báo cáo 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

...., ngày   tháng   năm 

(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

- Cột 1 bằng tổng Cột 2 đến Cột 8.  

- Cột 9: ghi số km tuyến đường thủy nội địa được đầu tư nâng cấp, cải tạo đưa vào khai 

thác trong kỳ báo cáo (5 năm). 
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 XV. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ. 

 1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ 

tầng đường bộ. 

 2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo:  

- Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/04/2019 của Chính Phủ quy định về 

quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao 

thông vận tải. 

 3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ 

tầng đường bộ. 

 4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Giao 

thông vận tải. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo của cấp cơ sở: Công ty Quản lý, bảo dưỡng 

thường xuyên đường bộ. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Bộ Giao thông vận tải, 

UBND tỉnh. 

c) Cơ quan nhận báo cáo của cấp cơ sở: Sở Giao thông vận tải. 

 6. Phương thức gửi, nhận báo cáo:  

 - Báo cáo được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Giao thông vận 

tải và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

 - Đối với các báo cáo trực tuyến trên phần mềm và sử dụng chữ ký điện tử phê 

duyệt thì không cần báo cáo giấy, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự việc bất 

khả kháng. 

 7. Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 20/12 hàng  năm. 

 8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 năm/lần. 

 9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 15/12 năm trước đến 14/12 năm 

báo cáo. 

 10. Mẫu đề cương báo cáo: Theo phụ lục 01 của Thông tư số 44/2019/TT-

BGTVT. 

 11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Phụ lục 03, 04, 05 ban hành kèm theo Nghị 

định số 33/2019/NĐ-CP. 

 12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo:  

- Công ty Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ báo cáo Sở Giao thông 

vận tải. 
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 - Sở Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải. 

* Biểu mẫu báo cáo đính kèm 

PHỤ LỤC I 

Mẫu Đề cương yêu cầu báo cáo định kỳ của Bộ GTVT 
(Kèm theo Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Giao thông vận tải) 

------------------------ 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
 

….. (tên báo cáo) 

 I. YÊU CẦU CHUNG: 

1. Đối tượng báo cáo: 

2. Cơ quan nhận, tổng hợp báo cáo: 

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

5. Thời hạn gửi báo cáo: 

6. Tần suất thực hiện báo cáo; 

7. Biểu mẫu số liệu báo cáo; 

8. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

1. Tình hình thực hiện: 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

2. Kết quả đạt được: 

-  Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

- Biểu mẫu số liệu kèm theo (nếu có) 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. 

4. Phương hướng nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị. 

Ghi chú: 

- Ngoài những nội dung nêu trên, đề cương báo cáo định kỳ có thể gồm những nội 

dung khác tùy theo yêu cầu tại văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp chế độ 

báo cáo. 

- Đối với báo cáo có yêu cầu thống kê số liệu thì phải có biểu mẫu chi tiết kèm theo 

đề cương báo cáo, trừ trường hợp số liệu yêu cầu thống kê đơn giản, ít kiểu loại. 
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Mẫu số 03 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 33/2019/NĐ-CP) 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI/ỦY BAN NHÂN DÂN... 

TÊN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

Thời điểm báo cáo: …… 

ST

T 
Danh mục tài sản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Năm xây 

dựng 

Năm sử 

dụng 

Diện tích (m2) 
Nguyên giá 

(nghìn 

đồng) 

Giá trị còn 

lại (nghìn 

đồng) 

Tình 

trạng tài 

sản 

Ghi 

chú Diện tích 

đất 

Sàn sử 

dụng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  TỔNG CỘNG                     

I Tuyến đường bộ A                     

1 
Đường và các công trình phụ trợ gắn liền với 

đường 
                    

2 
Cầu đường bộ và các công trình phụ trợ gắn 

liền với cầu đường bộ 
                    

  …                     

II Tuyến đường bộ B                     

  ...                     

Ghi chú: 

- Diện tích đất kê khai tại cột số 7 (không áp dụng đối với tài sản là đường) là diện tích trong quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc văn bản của cấp có 

thẩm quyền hoặc diện tích đất thực tế quản lý, sử dụng. 



82 
 

 
 

- Diện tích sàn sử dụng nhà kê khai tại cột số 8 được áp dụng đối với tài sản là nhà gắn liền với đất. 

- Nguyên giá, giá trị còn lại tại cột 9, cột 10 xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số ……/2019/NĐ-CP ngày  tháng  năm 2019 của 

Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

- Tình trạng tài sản tại cột 11 ghi: đang sử dụng, hỏng không sử dụng. 

  

……, ngày..... tháng..... năm …… 

XÁC NHẬN CỦA Bộ Giao thông VẬN TẢI/ UBND... 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

……, ngày..... tháng..... năm …… 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 04 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 33/2019/NĐ-CP) 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI/ỦY BAN NHÂN DÂN... 

TÊN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

Thời điểm báo cáo:.... 

STT Danh mục tài sản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Năm 

xây 

dựng 

Năm 

sử dụng 

Diện 

tích (m2) 

Nguyên 

giá (nghìn 

đồng) 

Giá trị 

còn lại 

(nghìn 

đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Quản lý số tiền nộp tài khoản 

tạm giữ, sử dụng số tiền thu 

được từ xử lý tài 

sản (nghìn đồng) 

Ghi chú 

Diện 

tích 

đất 

Sàn 

sử 

dụng 

Tổng 

số tiền 

thu 

được 

Chi 

phí có 

liên 

quan 

Số tiền còn lại 

trên tài khoản 

tạm giữ nộp 

ngân sách nhà 

nước 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  TỔNG CỘNG                           

I Tuyến đường bộ A                           

1 
Đường và các công trình phụ trợ gắn 

liền với đường 
                          

2 
Cầu đường bộ và các công trình phụ trợ 

gắn liền với cầu đường bộ 
                          

  ....                           
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II Tuyến đường bộ B                           

  ...                           

Ghi chú: 

- Diện tích đất kê khai tại cột số 7 (không áp dụng đối với tài sản là đường) là diện tích trong quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc văn bản của cấp có 

thẩm quyền hoặc diện tích đất thực tế quản lý, sử dụng. 

- Diện tích sàn sử dụng nhà kê khai tại cột số 8 được áp dụng đối với tài sản là nhà gắn liền với đất. 

- Nguyên giá, giá trị còn lại tại cột 9, cột 10 xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số ……/2019/NĐ-CP ngày  tháng  năm 2019 của 

Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

- Hình thức xử lý tài sản tại cột 11 ghi theo các hình thức quy định tại Điều 18 Nghị định số ……/2019/NĐ-CP ngày  tháng  năm 2019 của Chính phủ. 

  

  ……, ngày..... tháng..... năm …… 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 05 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 33/2019/NĐ-CP) 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI/ỦY BAN NHÂN DÂN... 

TÊN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

Thời điểm báo cáo:.... 

STT Danh mục tài sản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Diện tích (m2) 

Nguyên giá 

(nghìn 

đồng) 

Giá trị 

còn lại 

(nghìn 

đồng) 

Thời 

hạn 

khai 

thác 

Doanh 

nghiệp 

nhận 

khai thác 

(theo hợp 

đồng ký 

kết) 

Quản lý số tiền nộp tài khoản 

tạm giữ, sử dụng số tiền thu 

được từ khai thác tài sản 

(nghìn đồng) Số tiền 

được 

bố trí 

thực 

hiện 

dự án 

Ghi 

chú 

Diện 

tích 

đất 

Sàn 

sử dụng 

Tổng số tiền 

thu được 

Chi 

phí có 

liên 

quan 

Số tiền 

còn lại 

trên 

tài khoản 

tạm giữ 

nộp ngân 

sách nhà 

nước 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  TỔNG CỘNG                           

A 

TÀI SẢN DO CƠ QUAN 

ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ 

TRỰC TIẾP KHAI THÁC 

                          

I Tuyến đường bộ A                           



86 
 

 
 

1 
Đường và các công trình phụ trợ 

gắn liền với đường 
                          

2 

Cầu đường bộ và các công trình 

phụ trợ gắn liền với cầu đường 

bộ 

                          

  ...                           

II Tuyến đường bộ B                           

  ...                           

B 
TÀI SẢN CHO THUÊ 

QUYỀN KHAI THÁC 
                          

I Bến xe A                           

  …                           

II Bãi đỗ xe A                           

  ...                           

C 

TÀI SẢN CHUYỂN 

NHƯỢNG CÓ THỜI HẠN 

QUYỀN KHAI THÁC 

                          

I Tuyến đường bộ A                           

  …                           

II Tuyến đường bộ B                           
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  ...                           

Ghi chú: 

- Diện tích đất kê khai tại cột số 5 (không áp dụng đối với tài sản là đường) là diện tích trong quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc văn bản của cấp có 

thẩm quyền hoặc diện tích đất thực tế quản lý, sử dụng. 

- Diện tích sàn sử dụng nhà kê khai tại cột số 6 được áp dụng đối với tài sản là nhà gắn liền với đất. 

- Nguyên giá, giá trị còn lại tại cột 7, cột 8 xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số ……/2019/NĐ-CP ngày  tháng  năm 2019 của 

Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

- Số tiền ưu tiên thực hiện dự án ghi theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ghi vào cột ghi chú văn bản phê duyệt dự án. 

   ……, ngày..... tháng..... năm …… 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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 XVI. Báo cáo tình hình cấp giấy phép lưu hành xe. 

 1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo tình hình cấp giấy phép lưu hành xe. 

 2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo:  

- Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/09/2015 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định tải trọng, khổ giới hạn đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá 

khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; 

giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện khi tham gia giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao 

thông vận tải. 

 3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo tình hình cấp giấy phép lưu hành xe. 

 4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Giao thông vận tải. 

 5. Cơ quan nhận báo cáo: Tổng Cục đường bộ Việt Nam. 

 6. Phương thức gửi, nhận báo cáo:  

 - Báo cáo được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Giao thông vận 

tải và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

 - Đối với các báo cáo trực tuyến trên phần mềm và sử dụng chữ ký điện tử phê 

duyệt thì không cần báo cáo giấy, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự việc bất 

khả kháng. 

 7. Thời hạn gửi báo cáo:  

 - Báo cáo quý: Ngày 20 tháng cuối quý;  

 - Báo cáo năm: Ngày 20/12. 

 8. Tần suất thực hiện báo cáo: 03 tháng/lần. 

 9. Thời gian chốt số liệu báo cáo:  

 - Báo cáo quý: Từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng cuối quý.  

 - Báo cáo năm: Từ ngày 15/12 năm trước đến 14/12 năm báo cáo. 

 10. Mẫu đề cương báo cáo: Theo phụ lục 01 của Thông tư số 44/2019/TT-

BGTVT. 

 11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Phụ lục 5A, 5B, 5C và phụ lục 6 ban hành kèm 

theo Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT. 

 12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo:  

Sở Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo Tổng Cục đường bộ Việt Nam. 
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* Biểu mẫu báo cáo đính kèm 

PHỤ LỤC I 

Mẫu Đề cương yêu cầu báo cáo định kỳ của Bộ GTVT 
(Kèm theo Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Giao thông vận tải) 

------------------------ 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
 

….. (tên báo cáo) 

 I. YÊU CẦU CHUNG: 

1. Đối tượng báo cáo: 

2. Cơ quan nhận, tổng hợp báo cáo: 

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

5. Thời hạn gửi báo cáo: 

6. Tần suất thực hiện báo cáo; 

7. Biểu mẫu số liệu báo cáo; 

8. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

1. Tình hình thực hiện: 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

2. Kết quả đạt được: 

-  Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

- Biểu mẫu số liệu kèm theo (nếu có) 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. 

4. Phương hướng nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị. 

Ghi chú: 

Ngoài những nội dung nêu trên, đề cương báo cáo định kỳ có thể gồm những nội 

dung khác tùy theo yêu cầu tại văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp chế độ 

báo cáo. 

Đối với báo cáo có yêu cầu thống kê số liệu thì phải có biểu mẫu chi tiết kèm theo 

đề cương báo cáo, trừ trường hợp số liệu yêu cầu thống kê đơn giản, ít kiểu loại. 
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PHỤ LỤC 5A 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT) 

Cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: ..../CQCP-GLHX …., ngày … tháng …. năm …. 

  

BÁO CÁO CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH CHO XE QUÁ TẢI TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ (KỂ 

CẢ XE BÁNH XÍCH) 

(Tháng…..năm…..) 

Kính gửi: ………………………………. 

Dạng 

phương 

tiện 

Tuyến 

đường 

Xe 02 

trục 

đơn 

Xe 

03 

trục 

Xe 

04 

trục 

Xe 

bánh 

xích 

Tổ hợp 

xe - sơ 

mi rơ 

moóc 

(03 

trục) 

Tổ hợp 

xe - sơ 

mi rơ 

moóc 

(04 

trục) 

Tổ hợp 

xe - sơ 

mi rơ 

moóc 

(05 

trục) 

Tổ hợp 

xe - sơ 

mi rơ 

moóc 

(06 trục) 

Tổng 

cộng 

Vận 

chuyển 

hàng quá 

tải 

Ghi chú 

Quốc lộ ...                       

Đường 

tỉnh 

                      

….                       

Tổng 

cộng 

                      

  

Lưu ý: Cột Ghi chú ghi cụ thể loại phương tiện đã cấp có 

khối lượng toàn bộ, gồm xe + hàng; 

- CQCP: Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ 

Thủ trưởng cơ quan cấp Giấy phép lưu 

hành xe 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 5B 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT) 

Cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: ..../CQCP-GLHX …., ngày … tháng …. năm …. 

  

BÁO CÁO CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH CHO XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN TRÊN ĐƯỜNG BỘ 

(KỂ CẢ XE BÁNH XÍCH) 

(Tháng……năm…….) 

Kính gửi: …………………………………….. 

Dạng 

phương 

tiện 

Tuyến 

đường 

Xe 02 

trục 

đơn 

Xe 

03 

trục 

Xe 

04 

trục 

Xe 

bánh 

xích 

Tổ hợp 

xe - sơ 

mi rơ 

moóc 

(03 

trục) 

Tổ hợp 

xe - sơ 

mi rơ 

moóc 

(04 

trục) 

Tổ hợp 

xe - sơ 

mi rơ 

moóc 

(05 

trục) 

Tổ hợp 

xe - sơ 

mi rơ 

moóc 

(06 trục) 

Tổng 

cộng 

Vận 

chuyển 

hàng quá 

tải 

Ghi chú 

Quốc lộ ...                       

Đường 

tỉnh … 

                      

….                       

Tổng 

cộng 

                      

  

Lưu ý: Cột Ghi chú ghi cụ thể loại phương tiện đã cấp 

có: 

- Kích thước bao ngoài gồm: xe + hàng (dài, rộng cao); 

- Khối lượng toàn bộ gồm: xe + hàng. 

- CQCP: Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ. 

Thủ trưởng cơ quan cấp Giấy phép lưu 

hành xe 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 5C 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT) 

Cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: ..../CQCP-GLHX …., ngày … tháng …. năm …. 

  

BÁO CÁO CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH CHO XE QUÁ TẢI TRỌNG, VÀ XE QUÁ KHỔ GIỚI 

HẠN (KỂ CẢ XE BÁNH XÍCH) 

(Tháng……năm…….) 

Kính gửi: …………………………………….. 

Dạng 

phương 

tiện 

Tuyến 

đường 

Xe 02 

trục 

đơn 

Xe 

03 

trục 

Xe 

04 

trục 

Xe 

bánh 

xích 

Tổ hợp 

xe - sơ 

mi rơ 

moóc 

(03 

trục) 

Tổ hợp 

xe - sơ 

mi rơ 

moóc 

(04 

trục) 

Tổ hợp 

xe - sơ 

mi rơ 

moóc 

(05 

trục) 

Tổ hợp 

xe - sơ 

mi rơ 

moóc 

(06 

trục) 

Tổng 

cộng 

Vận 

chuyển 

hàng quá 

tải 

Ghi chú 

Quốc lộ ...                       

Đường 

tỉnh 

                      

….                       

Tổng 

cộng 

                      

  

Lưu ý: Cột Ghi chú ghi cụ thể loại phương tiện đã cấp 

có: 

- Kích thước bao ngoài gồm: xe + hàng (dài, rộng cao); 

- Khối lượng toàn bộ gồm: xe + hàng. 

- CQCP: Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ. 

Thủ trưởng cơ quan cấp Giấy phép lưu 

hành xe 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 6 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT) 

Cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: ..../CQCP-GLHX …., ngày … tháng …. năm …. 

  

BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE 

QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, VÀ XE BÁNH XÍCH TRÊN ĐƯỜNG BỘ 

(Tháng…………năm………….) 

Kính gửi: ……………………………………………………………. 

TT 
Dạng 

phương tiện 

Quá 

khổ 
Quá tải 

Quá tải 

và quá 

khổ giới 

hạn 

Tổng 

cộng 

Vận chuyển hàng quá khối lượng, 

quá khổ giới hạn 

Ghi chú 

Ủy quyền 

thường xuyên 

Ủy quyền theo 

chuyến 

1 Xe 02 trục 

đơn 

              

…. Xe ... trục               

…. Xe bánh 

xích 

              

…. Tổ hợp xe 

03 trục 

              

…. Tổ hợp xe 

.... trục 

              

  Tổng cộng               

  

Lưu ý: Cột Ghi chú ghi cụ thể loại phương tiện đã cấp 

có: 

- Kích thước bao ngoài gồm: xe + hàng (dài, rộng cao); 

- Khối lượng toàn bộ gồm: xe + hàng. 

- CQCP: Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ. 

Thủ trưởng cơ quan cấp Giấy phép lưu 

hành xe 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 



94 
 

 
 

 XVII. Báo cáo tình hình cập nhật tải trọng, khổ giới hạn đường bộ 

 1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo tình hình cập nhật tải trọng, khổ giới 

hạn đường bộ. 

 2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo:  

- Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/09/2015 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định tải trọng, khổ giới hạn đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá 

khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; 

giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện khi tham gia giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao 

thông vận tải. 

 3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo tình hình cấp giấy phép lưu hành xe. 

 4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Giao 

thông vận tải. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo của cá nhân, tổ chức: Công ty Quản lý, bảo 

dưỡng thường xuyên đường bộ. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

b) Cơ quan nhận báo cáo của cấp huyện và các cá nhân, tổ chức: Sở Giao 

thông vận tải. 

 6. Phương thức gửi, nhận báo cáo:  

 -  Báo cáo  được thực hiện bằng văn bản, do người có thẩm quyền  ký đóng dấu 

của cơ quan, đơn vị. 

 - Đối với các báo cáo trực tuyến trên phần mềm và sử dụng chữ ký điện tử phê 

duyệt thì không cần báo cáo giấy, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự việc bất 

khả kháng. 

 7. Thời hạn gửi báo cáo:  

 - Báo cáo quý: Ngày 20 tháng cuối quý;  

 - Báo cáo năm: Trước ngày 20/12. 

 8. Tần suất thực hiện báo cáo: 03 tháng/lần. 

 9. Thời gian chốt số liệu báo cáo:  

 - Báo cáo quý: Từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến trước ngày 14 

tháng cuối quý;  

 - Báo cáo năm: Từ ngày  15/12 năm trước đến 14/12/năm báo cáo. 
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 10. Mẫu đề cương báo cáo: Theo phụ lục 01 của Thông tư số 44/2019/TT-

BGTVT. 

 11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Không có. 

 12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo:  

- Công ty Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ báo cáo Sở Giao thông 

vận tải. 

- Sở Giao thông vận tải tổng hợp số liệu báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam tỉnh. 

* Biểu mẫu báo cáo đính kèm 
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PHỤ LỤC I 

Mẫu Đề cương yêu cầu báo cáo định kỳ của Bộ GTVT 
(Kèm theo Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Giao thông vận tải) 

------------------------ 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
 

….. (tên báo cáo) 

 I. YÊU CẦU CHUNG: 

1. Đối tượng báo cáo: 

2. Cơ quan nhận, tổng hợp báo cáo: 

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

5. Thời hạn gửi báo cáo: 

6. Tần suất thực hiện báo cáo; 

7. Biểu mẫu số liệu báo cáo; 

8. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

1. Tình hình thực hiện: 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

2. Kết quả đạt được: 

-  Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

- Biểu mẫu số liệu kèm theo (nếu có) 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. 

4. Phương hướng nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị. 

Ghi chú: 

- Ngoài những nội dung nêu trên, đề cương báo cáo định kỳ có thể gồm những nội 

dung khác tùy theo yêu cầu tại văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp chế độ 

báo cáo. 

- Đối với báo cáo có yêu cầu thống kê số liệu thì phải có biểu mẫu chi tiết kèm 

theo đề cương báo cáo, trừ trường hợp số liệu yêu cầu thống kê đơn giản, ít kiểu loại. 
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 XVIII. Báo cáo hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải. 
 

 1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo hoạt động thanh tra ngành Giao thông 

vận tải. 

 2. Văn bản Quy phạm pháp luật ban hành chế độ báo cáo:  

- Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính, công 

tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành Giao thông 

vận tải. 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao 

thông vận tải. 

 3. Nội dung yêu cầu báo cáo:  

 a) Thông tin số liệu thanh tra, kiểm tra, phát hiện, lập biên bản và xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải. 

 b) Thông tin số liệu thanh tra theo đoàn (bao gồm thanh tra hành chính và 

thanh tra chuyên ngành). 

 4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Thanh tra Sở Giao thông vận tải. 

 5. Cơ quan nhận báo cáo: Thanh tra Bộ Giao thông vận tải. 

 6. Phương thức gửi, nhận báo cáo:  

 - Báo cáo được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Giao thông vận 

tải và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

 - Đối với các báo cáo trực tuyến trên phần mềm và sử dụng chữ ký điện tử phê 

duyệt thì không cần báo cáo giấy, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự việc bất 

khả kháng. 

 7. Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 20 hàng tháng. 

 8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 tháng/lần. 

 9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 15 tháng trước đến  ngày 14 tháng 

báo cáo. 

 10. Mẫu đề cương báo cáo: Theo phụ lục 01 của Thông tư số 44/2019/TT-

BGTVT. 

 11. Biểu mẫu, số liệu báo cáo: Không có. 

 12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo: Thanh tra Sở Giao thông vận tải 

tổng hợp, báo cáo Thanh tra Bộ Giao thông vận tải. 

* Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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PHỤ LỤC I 

Mẫu Đề cương yêu cầu báo cáo định kỳ của Bộ GTVT 
(Kèm theo Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Giao thông vận tải) 

------------------------ 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
 

….. (tên báo cáo) 

 I. YÊU CẦU CHUNG: 

1. Đối tượng báo cáo: 

2. Cơ quan nhận, tổng hợp báo cáo: 

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

5. Thời hạn gửi báo cáo: 

6. Tần suất thực hiện báo cáo; 

7. Biểu mẫu số liệu báo cáo; 

8. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

1. Tình hình thực hiện: 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

2. Kết quả đạt được: 

-  Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

- Biểu mẫu số liệu kèm theo (nếu có) 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. 

4. Phương hướng nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị. 

Ghi chú: 

- Ngoài những nội dung nêu trên, đề cương báo cáo định kỳ có thể gồm những nội 

dung khác tùy theo yêu cầu tại văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp chế độ 

báo cáo. 

- Đối với báo cáo có yêu cầu thống kê số liệu thì phải có biểu mẫu chi tiết kèm 

theo đề cương báo cáo, trừ trường hợp số liệu yêu cầu thống kê đơn giản, ít kiểu loại. 
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 XIX. Báo cáo tổng kết hoạt động thanh tra chuyên ngành. 

 1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo tổng kết hoạt động thanh tra chuyên ngành. 

 2. Văn bản quy phạm pháp luật ban hành chế độ báo cáo:  

- Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 quy định quy trình thanh 

tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính, công tác lập kế hoạch, chế độ báo 

cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành Giao thông vận tải; 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao 

thông vận tải. 

 3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành, xử 

phạt vi phạm hành chính; công tác quản lý, xây dựng lực lượng; tuyên truyền pháp 

luật và các nhiệm vụ khác được giao; đánh giá và kiến nghị các giải pháp nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính. 

 4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Thanh tra Sở Giao thông vận tải. 

 5. Cơ quan nhận báo cáo: Thanh tra Bộ Giao thông vận tải. 

 6. Phương thức gửi, nhận báo cáo:  

- Báo cáo được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Giao thông vận 

tải và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

 - Đối với các báo cáo trực tuyến trên phần mềm và sử dụng chữ ký điện tử phê 

duyệt thì không cần báo cáo giấy, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự việc bất 

khả kháng. 

 7. Thời hạn gửi báo cáo:  

 - Báo cáo quý: Ngày 20 của tháng cuối quý;  

 - Báo cáo 06 tháng: Ngày 20/6,  

 - Báo cáo 09 tháng: Ngày 20/9;  

 - Báo cáo năm: Ngày 20/12. 

 8. Tần suất thực hiện báo cáo: 03 tháng/lần. 

 9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Thời kỳ báo cáo theo quy định của Thanh 

tra Chính phủ. 

 10. Mẫu đề cương báo cáo: Theo phụ lục 01 của Thông tư số 44/2019/TT-

BGTVT. 

 11. Biểu mẫu, số liệu báo cáo: Không có. 

 12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo: Thanh tra Sở Giao thông vận tải 

tổng hợp, báo cáo Thanh tra Bộ Giao thông vận tải. 

* Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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PHỤ LỤC I 

Mẫu Đề cương yêu cầu báo cáo định kỳ của Bộ GTVT 
(Kèm theo Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Giao thông vận tải) 

------------------------ 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
 

….. (tên báo cáo) 

 I. YÊU CẦU CHUNG: 

1. Đối tượng báo cáo: 

2. Cơ quan nhận, tổng hợp báo cáo: 

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

5. Thời hạn gửi báo cáo: 

6. Tần suất thực hiện báo cáo; 

7. Biểu mẫu số liệu báo cáo; 

8. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

1. Tình hình thực hiện: 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

2. Kết quả đạt được: 

-  Đối với nội dung/nhiệm vụ A…… 

- Đối với nội dung/nhiệm vụ B… 

- Biểu mẫu số liệu kèm theo (nếu có) 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. 

4. Phương hướng nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị. 

Ghi chú: 

Ngoài những nội dung nêu trên, đề cương báo cáo định kỳ có thể gồm những nội 

dung khác tùy theo yêu cầu tại văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp chế độ báo 

cáo. 

Đối với báo cáo có yêu cầu thống kê số liệu thì phải có biểu mẫu chi tiết kèm theo đề 

cương báo cáo, trừ trường hợp số liệu yêu cầu thống kê đơn giản, ít kiểu loại. 
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