
      UBND TỈNH SÓC TRĂNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:                /SGTVT-QLVT,PTNL        Sóc Trăng, ngày        tháng 01 năm 2020 

V/v quản lý các nền tảng kỹ thuật số 

được ứng dụng để kết nối kinh 

doanh vận tải 

 
 

             Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Sở Công thương; 

- Sở Tài nguyên và Mội trường; 

-Các đơn vị kinh doanh vận tải. 

 

Căn cứ công văn số 11890/VPCP-CN ngày 30 tháng 12 năm 2019 của 

Văn phòng Chính phủ về việc quản lý các nền tảng kỹ thuật số được ứng dụng 

để kết nối kinh doanh vận tải; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Lâm Hoàng Nghiệp - Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 69/VP-TH ngày 06 tháng 01 năm 

2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu quản lý các nền 

tảng kỹ thuật số được ứng dụng để kết nối kinh doanh vận tải. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng xem xét, thực 

hiện theo thẩm quyền đối với các nội dung như sau: 

1. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, 

Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường 

Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện chủ trương nói không với rác thải nhựa. 

Nhất là đối với các dịch vụ kinh doanh đồ ăn nhanh qua mạng internet và điện 

thoại để góp phần thực thực hiện chủ trương nói không với rác thải nhựa theo 

hướng giảm thiểu sử dụng bao bì bằng chất liệu nhựa. 

Nghiên cứu, quản lý việc làm thêm của sinh viên khi tham gia làm tài xế 

công nghệ nói riêng và các công việc khác nói chung để đảm bảo nguồn nhân 

lực chất lượng cao của đất nước theo định hướng chiến lược phát triển kinh tế tri 

thức của Việt Nam. 

Chỉ đạo các trường cao đẳng, dạy nghề nghiên cứu có biện pháp quản lý, 

tuyên truyền vận động sinh viên làm thêm giờ với thời lượng hợp lý để đảm bảo 

sức khỏe học tập và nghiên cứu.  

 

 



2. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải 

Khuyến khích các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động có chính sách giảm 

thời gian làm việc của lao động là sinh viên, rút ngắn thời gian làm việc thêm. 

Tăng cường thực hiện chủ trương nói không với rác thải nhựa. Đồng thời 

phối hợp với các đối tác kinh doanh dịch vụ giao hàng đồ ăn nhanh khuyến 

khích sử dụng vỏ hộp, bao bì bằng chất liệu tái sử dụng, thân thiện với môi 

trường. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh để phối hợp, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                   KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh ST; 

- Lưu: VP, QLVT,PTNL. 
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