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

                 

Thực hiện Nghị định 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 Giao thông vận tải; Thực hiện 
chức năng về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều văn bản về việc đôn đốc lắp đặt camera giám 
sát lên phương tiện kinh doanh vận tải và yêu cầu thời hạn cuối cùng phải hoàn 
thành xong trước 20/6/2021. Nhưng đến thời điểm hiện nay Sở mới nhận được 
báo cáo của 10/66 đơn vị kinh doanh vận tải đã triển khai lắp đặt camera giám 
sát lên phương tiện với 58/704 phương tiện theo quy định (danh sách chi tiết 
đính kèm theo). 

Chia sẻ với khó khăn của các doanh nghiệp vận tải trong thời gian diễn ra 
dịch bệnh Covid-19, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở 
GTVT các tỉnh và các cơ quan liên quan đã có nhiều văn bản kiến nghị đề xuất 
lùi thời hạn lộ trình lắp đặt camera theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP cho đến khi 
ngăn chặn được dịch bệnh covid-19, doanh nghiệp ổn định việc kinh doanh, 
nhưng đến nay chưa có văn bản đồng ý của cấp có thẩm quyền. Vì vậy, để tiếp 
tục triển khai thực hiện theo đúng quy định, Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn đề nghị 
các đơn vị thực hiện như sau: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn: 

a) Đối với các đơn vị đã lắp đặt camera giám sát: Thường xuyên kiểm tra, 
theo dõi hình ảnh trên xe để kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh vi phạm của lái xe, 
phụ xe khi chở quá số người quy định, không đeo khẩu trang, nghe điện thoại 
khi đang lái xe, … 

b) Đối với các đơn vị chưa lắp đặt camera giám sát: tiếp tục xây dựng lộ 
trình khẩn trương thực hiện việc lắp đặt camera giám sát theo quy định để góp 
phần tăng cường theo dõi, giám sát người lái xe đảm bảo an toàn giao thông, an 
ninh trật tự, phục vụ truy vết và công tác phòng chống Covid-19, nâng cao chất 
lượng dịch vụ vận tải (Giao thức truyền dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô 
tô kinh doanh vận tải về máy chủ của Tổng cục ĐBVN chi tiết nêu tại văn bản số 
1700/SGTVT-QLVTPTNL ngày 10/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn). 
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2. Thanh tra Giao thông vận tải. 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và xử phạt theo quy định đối với 
các phương tiện kinh doanh vận tải thuộc diện phải lắp đặt camera theo quy định 
tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP, kịp thời thông tin, phản ánh khó khăn vướng mắc 
khi kiểm tra thực tế về Sở qua phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái 
để Sở có căn cứ báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định. 

3. Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái 

Tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị kinh doanh vận tải 
thực hiện việc lắp đặt camera theo quy định, tổng hợp báo cáo, đề xuất, kiến 
nghị theo quy định. 

Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 
hiện./.   
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