
 

 
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /KL-SGTVT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng     năm 2021 

KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO 

Đối với Ông Nguyễn Hữu Hùng - 

 Phó trưởng Ban quản lý Bến xe Châu Đức 

 

Ngày 17/5/2021, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 

283/QĐ-SGTVT về việc thụ lý tố cáo Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó trưởng Ban 

quản lý Bến xe Châu Đức. 

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội 

dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của 

pháp luật, Giám đốc Sở Giao thông vận tải kết luận nội dung tố cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG TỐ CÁO 

1. Giải trình của Bến xe Châu Đức: 

Căn cứ báo cáo số 30/BC-BQL ngày 18/6/2021 về việc giải trình thêm  một 

số nội dung về tố cáo nặc danh, Ban Quản lý Bến xe Châu Đức giải trình nội dung 

như sau: 

- Việc xe không vào Bến để làm thủ tục xuất bến là có. Do tình hình dịch 

covid – 19, Nhà xe tự ý hoạt động rước khách, sau đó đến Bến xe xin đóng tiền và 

xin xác nhận Lệnh vận chuyển cho phù hợp để trả Lệnh lại cho hợp tác xã; Bến xe 

không ký xác nhận trước vào Lệnh vận chuyển. 

- Việc thu tiền không đúng quy định: Việc thu tiền sau là có, do nhà xe có đơn 

xin đóng tiền cuối tháng hoặc tháng sau. 

2. Kết quả xác minh như sau: 

2.1. Đối với nội dung tố cáo Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Trưởng Ban 

quản lý Bến xe Châu Đức thu tiền, ký cấp lệnh xuất Bến trước trong ngày, 

một tuần và 10 ngày, xe không phải vào Bến để làm thủ tục xuất Bến: 

Qua đối chiếu việc xác nhận vào Lệnh vận chuyển tháng 3 và tháng 4 năm 

2021 của Hợp tác xã dịch vụ vận tải huyện Châu Đức (Tuyến Bến xe Châu Đức – 

TP Hồ Chí Minh) và kiểm tra dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, nhận thấy: 

Có 05 trường hợp được Ban quản lý Bến xe Châu Đức ký xác nhận trước vào 

Lệnh vận chuyển vì qua kiểm tra, xe khởi hành nhưng không vào bến để làm thủ 

tục xuất bến theo quy định (Trích xuất từ hệ thống xử lý và khai thác dữ liệu từ 

thiết bị giám sát hành trình của Tổng Cục đường bộ Việt Nam), gồm các phương 

tiện: 72B-026.35, 72B-001.75, 72B-012.84, 72N-7842 và 72N-0494. 

Theo báo cáo của Ban quản lý Bến xe Châu Đức thì đây là 05 phương tiện 

được thu khoán. Tuy nhiên qua kiểm tra, nhận thấy trong Phiếu thu của Ban quản 

lý Bến xe Châu Đức không thể hiện cụ thể nội dung thu đối với phương tiện. 
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2.2. Đối với nội dung tố cáo việc Tổ Điều độ thu tiền không viết hóa đơn: 

- Qua kiểm tra các nốt tài hoạt động tại bến trong tháng 3 và tháng 4 năm 

2021, đồng thời đối chiếu với bảng kê doanh thu tại bến và các hóa đơn giá trị gia 

tăng, nhận thấy: 

Có 07 phương tiện, cụ thể như sau: 72B-026.35, 72B-001.75, 72B-012.84, 

72N-7842, 72N-0494, 53S-1586 và 51B-07.30 được Tổ Điều độ thu tiền trong 

tháng 3 & tháng 4/2021, nhưng hóa đơn giá trị gia tăng được viết trong tháng 

5/2021 (được viết sau ngày Sở GTVT tiếp nhận đơn tố cáo).  

- Tiếp tục kiểm tra bảng kê doanh thu tại bến và các hóa đơn giá trị gia tăng 

của 07 phương tiện 72B-026.35, 72B-001.75, 72B-012.84, 72N-7842, 72N-0494, 

53S-1586 và 51B-007.30 trong tháng 01 & tháng 02/2021, nhận thấy: Cả 07 

phương tiện được Tổ Điều độ thu tiền nhưng hóa đơn giá trị gia tăng được viết 

trong tháng 5/2021 (được viết sau ngày Sở GTVT tiếp nhận đơn tố cáo). 

II. KẾT LUẬN 

1. Đối với nội dung tố cáo Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Trưởng Ban 

quản lý Bến xe Châu Đức thu tiền, ký cấp lệnh xuất Bến trước trong ngày, 

một tuần và 10 ngày, xe không phải vào Bến để làm thủ tục xuất Bến: 

Qua xác minh, nhận thấy nội dung tố cáo là Đúng, vì có 05 trường hợp được 

Ban quản lý Bến xe Châu Đức ký xác nhận trước vào Lệnh vận chuyển (qua kiểm 

tra, xe khởi hành nhưng không vào bến để làm thủ tục xuất bến theo quy định 

(Trích xuất từ hệ thống xử lý và khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của 

Tổng Cục đường bộ Việt Nam)), gồm các phương tiện: 72B-026.35, 72B-001.75, 

72B-012.84, 72N-7842 và 72N-0494. 

Việc Ban quản lý Bến xe Châu Đức ký xác nhận trước vào Lệnh vận chuyển, 

xe không phải vào bến để làm thủ tục xuất bến theo quy định là không đúng với 

quy định tại Điều 6 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch 

vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

2. Đối với nội dung tố cáo việc Tổ Điều độ thu tiền không viết hóa đơn: 

Qua xác minh, nhận thấy nội dung tố cáo là Đúng, vì có 07 phương tiện, cụ 

thể như sau: 72B-026.35, 72B-001.75, 72B-012.84, 72N-7842, 72N-0494, 53S-

1586 và 51B-07.30 được Tổ Điều độ thu tiền trong tháng 01, 02, 3 & tháng 4/2021, 

nhưng hóa đơn giá trị gia tăng được viết trong tháng 5/2021 (được viết sau ngày Sở 

GTVT tiếp nhận đơn tố cáo). 

Việc Ban quản lý Bến xe Châu Đức đã cung cấp dịch vụ, thu tiền mà không 

xuất hóa đơn giá trị gia tăng tại cùng thời điểm là chưa đúng quy định.  

III. Ý KIẾN CHỈ ĐẠO 

Qua xác minh, nhận thấy cả 02 nội dung tố cáo là ĐÚNG.  

Vì vậy, để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về dịch vụ hỗ 

trợ vận tải đường bộ, các quy định của pháp luật về công tác thu, chi tài chính, 

Giám đốc Sở chỉ đạo như sau: 
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1. Thanh tra Sở: 

- Lập biên bản vi phạm hành chính đối với Bến xe Châu Đức với hành vi: 

“Không thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông cho xe ra vào bến” được 

quy định tại điểm d, khoản 7 điều 28 Nghị định 100/2019/NĐ-CP. 

- Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý vận tải, phương tiện 

và người lái, Bộ phận kế toán xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo an 

toàn giao thông tại Bến và công tác thu chi tài chính trong giai đoạn từ năm 2019 

đến năm 2021 của Ban Quản lý bến xe Châu Đức (Triển khai thực hiện trong năm 

2022). 

- Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi công tác khắc phục, xử lý vi phạm được nêu tại 

Mục III. 

2. Ban quản lý Bến xe Châu Đức: 

- Chấn chỉnh công tác thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông và công 

tác thu, chi tài chính tại đơn vị; chú trọng công tác công khai, minh bạch trong hoạt 

động cơ quan để mọi viên chức, người lao động trong đơn vị nắm bắt, tránh gây 

hiểu nhầm; phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo không đáng có. 

- Xem xét, đánh giá mức độ vi phạm và có hình thức xử lý đối với các cá 

nhân liên quan, kể cả xem xét trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra hành vi vi 

phạm; báo cáo kết quả xử lý về Giám đốc Sở, Văn phòng Sở và đơn vị được giao 

xác minh tố cáo (Thanh tra Sở) trước ngày 31/7/2021. 

3. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái: 

Hướng dẫn Ban quản lý Bến xe Châu Đức xây dựng, thực hiện quy trình đảm 

bảo an toàn giao thông áp dụng đối với bến xe khách; thực hiện đúng, đầy đủ các 

quy định về bến xe khách theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách do Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành. 

3. Văn phòng Sở: 

Theo dõi, tham mưu công tác đánh giá, xếp loại tập thể, công chức, viên chức, 

người lao động năm 2021. 

Trên đây là kết luận nội dung tố cáo đối với Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó 

trưởng Ban quản lý Bến xe Châu Đức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu./. 

Nơi nhận:        
- UBND tỉnh (B/c); 

- UBKT Tỉnh ủy (B/c); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (B/c); 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (B/c); 

- Thanh tra tỉnh (B/c); 

- Thanh tra Sở; 

- Ông Nguyễn Hữu Hùng; 

- BQL Bến xe Châu Đức; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, TTS, Hồ  

GIÁM ĐỐC 

 

 

Trần Thượng Chí 
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