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Số: 524 /SGTVT-QLVTPTNL                             Lạng Sơn, ngày 04  tháng 03  năm 2021 

Về việc tiếp tục đôn đốc lắp đặt camera 
lên phương tiện kinh doanh vận tải 
đường bộ theo quy định (lần 02) 

 

 

   
Kính gửi:  

- Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn; 
 - Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Lạng Sơn; 

 - Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Thông tư số 
12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ GTVT; Quyết định số 382a/QĐ-
UBND ngày 24/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt nhiệm vụ 
trọng tâm năm 2021 của Sở GTVT: “Tập trung chỉ đạo 100% các phương tiện 
thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thuộc đối tượng 
phải lắp đặt camera giám sát trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại 
khoản 2 Điều 13, Điều 14 và Điều 34 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy 
định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, thời gian hoàn 
thành tháng 6 năm 2021. 

Để tổ chức triển khai thực hiện, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đã ban 
hành văn bản số 3588/SGTVT-QLVTPTNL ngày 24/12/2020 về việc lắp đặt 
camera lên phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ theo quy định tại Nghị định 
số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT. 

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đề nghị các đơn vị thực hiện các nội  
dung, như sau: 

1. Thực hiện các nội dung đã nêu tại văn bản số 3588/SGTVT-
QLVTPTNL ngày 24/12/2020. Đặc biệt đối với các đơn vị có phương tiện thuộc 
diện phải lắp đặt camera giám sát hoàn thiện việc lắp đặt trước ngày 15/06/2021 
và gửi báo cáo bằng văn bản việc lắp đặt camera giám sát của đơn vị về Sở Giao 
thông vận tải trước ngày 20/6/2021 để Sở GTVT kịp thời tổng hợp để quản lý và 
báo cáo theo quy định. 

          2. Hiệp hội vận tải ô tô Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới 
Lạng Sơn, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tăng cường 
công tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 
thuộc đối tượng phải lắp đặt camera giám sát trên xe ô tô kinh doanh vận tải. 

          3. Các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thuộc diện bắt buộc 
phải lắp đặt camera giám sát:  
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         - Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả 
người lái xe) trở lên; xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng Công - ten - nơ, 
xe đầu kéo phải lắp camera theo quy định tại khoản 2 Điều 13, Điều 14 và Điều 
34 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; 

         - Các quy định, hướng dẫn về quản lý, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera 
lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 
13 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT. 

         Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khẩn trương và 
nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;      
- Lãnh đạo Sở; 
- Website Sở; 
- Phòng QLVT PTNL; TTGTVT; 
- Lưu VT.     

 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
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 Nguyễn Ngọc Huy  
 


