Tiếp tục tổ chức tập huấn cho người LX, NVPV và người ĐHVT
Thứ sáu, 18 Tháng ba 2016 11:16

Thực hiện Công văn số 2548/BGTVT-VT ngày 10/3/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc
tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT;
Ngày 17/3/2016, Sở GTVT TP Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1049/SGTVT-QLVT&PT về
việc tiếp tục tổ chức tập huấn cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và người điều hành
vận tải. Theo đó, Sở Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải: Rà soát lại đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và
người điều hành vận tải chưa được tập huấn nghiệp vụ để lập danh sách đăng ký về hiệp hội để
tổ chức tập huấn theo quy định.

- Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, liên hệ theo địa chỉ:

+ VP Hiệp hội Vận tải Ô tô Đà Nẵng: (Công ty CP Xe khách và Dịch vụ thương mại Đà
Nẵng).

+ Địa chỉ: Đường Tú Mỡ, Tổ 16, P Hòa An, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

+ Điện thoại: 0511.3680670; Fax: 0511.3680747.

+ Thư ký Hiệp hội: Nguyễn Anh Ngọc - DĐ: 0905188550.

+ Chủ tịch Hiệp hội: Đinh Văn Ba - DĐ: 0913403397, Email: dinhbaxk68@gmail.com .

1/3

Tiếp tục tổ chức tập huấn cho người LX, NVPV và người ĐHVT
Thứ sáu, 18 Tháng ba 2016 11:16

- Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, liên hệ theo địa chỉ:

+ VP Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Đường bộ Đà Nẵng.

+ Địa chỉ: Số 59 Ba Đình, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng.

+ Điện thoại: 0511.3606135 - 3898007; Fax: 0511.3898007.

+ Thư ký Hiệp hội: Thân Nguyễn Diệu Thảo - DĐ: 0985543665.

+ Chủ tịch Hiệp hội: Tô Văn Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội - DĐ: 0903503555, Email: danatavn@
gmail.com
.

2. Đề nghị các Hiệp hội vận tải địa phương:

+ Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các đơn vị kinh doanh vận tải có nhu cầu cử người tập
huấn.

+ Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải thông báo thời gian, địa điểm tổ chức tập huấn
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đến các đơn vị kinh doanh vận tải.

Nguyễn Thanh Sơn

3/3

