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         Lạng Sơn, ngày 05 tháng 4 năm 2021 

V/v chấn chỉnh các đơn vị vận tải vi 
phạm thời gian làm việc của lái xe, 

không truyền dữ liệu, vi phạm tốc độ 
của phương tiện qua TBGSHT theo quy 

định. (Thông báo lần 1 năm 2021) 

 

 
  Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. 

  

Ngày 27/01/2021 Sở GTVT Lạng Sơn đã có văn bản số 210/SGTVT-
QLVTPTNL về việc tăng cường theo dõi, chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua 
dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (GSHT), tuy nhiên một số đơn vị vẫn chưa 
nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Trong tháng 02/2021, thông qua hệ thống máy chủ về thiết bị giám sát 
hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn 
phát hiện có 1058 phương tiện không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình 
theo quy định từ 07 ngày liên tiếp trở lên, 508 phương tiện vi phạm về thời gian 
lái xe và 84 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1000 km (Danh sách gửi kèm). 
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đề 
nghị các đơn vị kinh doanh vận tải triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Liên hệ với nhà cung cấp thiết bị giám sát hành trình để biết nguyên 
nhân không truyền dữ liệu và kịp thời khắc phục. Gửi báo cáo giải trình và khắc 
phục đối với các xe vi phạm của đơn vị về Sở trước ngày 15/4/2021.  

2. Riêng đối với báo cáo vi phạm quá tốc độ trong thời gian từ tháng 
10/2020 hết tháng 3/2021 do: từ tháng 10/2020 hệ thống bắt đầu thực hiện cập 
nhật biển báo tốc độ theo cung đường để tính toán vi phạm tốc độ theo quy định 
tại Thông tư 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 dẫn đến số lượng vi phạm 
quá tốc độ sẽ có sự thay đổi tăng so với trước đây (trước tháng 10/2020, hệ 
thống áp dụng tốc độ giới hạn cao nhất theo loại xe). Vì vậy, để đảm bảo tính 
chính xác trong việc xác định các trường hợp vi phạm khi cập nhật biển báo tốc 
độ theo cung đường, hạn chế thấp nhất các trường hợp sai lệch dữ liệu biển báo 
được cập nhật làm ảnh hưởng đến việc xác định vi phạm quá tốc độ, Sở Giao 
thông vận tải Lạng Sơn đề nghị các đơn vị có phương tiện vi phạm rà soát, kiểm 
tra tính xác thực của dữ liệu vi phạm và dữ liệu biển báo tốc độ tại báo cáo chi 
tiết vi phạm có phản hồi ngay về các trường hợp bất thường của dữ liệu vi phạm 
hoặc dữ liệu biển báo tốc độ trên hệ thống không đúng với thực tế. 

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thông báo và yêu cầu đội ngũ lái xe 
nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tốc độ và thời gian lái xe, không đưa 
phương tiện ra hoạt động kinh doanh vận tải khi thiết bị giám sát hành trình 
không hoạt động, không lắp đặt công tắc để ngắt thiết bị. Nếu phát hiện các 
trường hợp bất thường của dữ liệu hoặc dữ liệu biển báo tốc độ theo thực tế đã 
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thay đổi so với dữ liệu biển báo trên hệ thống, đề nghị các đơn vị có phản hồi 
ngay về Sở GTVT để Sở tổng hợp và gửi văn bản về Tổng cục ĐBVN để điều 
chỉnh kịp thời. 

Nghiên cứu kỹ nội dung quy định về kinh doanh vận tải tại các văn bản 
như: Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Các Thông tư của Bộ trưởng 
Bộ GTVT như: Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT; số 02/2021/TT-BGTVT... và 
các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực hiện đúng các quy định về 
tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải. 

3. Thanh tra Giao thông vận tải:  

- Tăng cường kiểm tra chuyên đề về công tác lắp đặt, duy trì hoạt động 
của thiết bị theo quy định; việc truyền dữ liệu về Tổng cục ĐBVN; xử lý các 
trường hợp vi phạm theo quy định. 

 - Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả xử lý vi phạm về Sở GTVT trước 
ngày  24  hàng  tháng để Sở tổng hợp, báo cáo Tổng Cục đường  bộ Việt Nam 
theo quy định. 

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

- Bố trí cán bộ tăng cường công tác theo dõi, thực hiện trích xuất dữ liệu để 
chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. 

- Trong quá trình theo dõi, kiểm tra dữ liệu trên hệ thống xử lý dữ liệu từ 
thiết bị GSHT của Tổng cục ĐBVN, nếu phát hiện các trường hợp bất thường 
của dữ liệu hoặc dữ liệu biển báo tốc độ theo thực tế đã thay đổi so với dữ liệu 
biển báo trên hệ thống tổng hợp và gửi phản ánh bằng văn bản về Tổng cục 
ĐBVN để điều chỉnh kịp thời. 

Sở GTVT Lạng Sơn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và 
sẽ xử lý nghiêm theo quy định đối với các đơn vị vận tải nếu tiếp tục có vi phạm 
trong thời gian tơi./.   

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở (b/c); 
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- Website Sở; 
- Lưu: VT. 
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