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  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                 Lạng Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2021 

V/v thực hiện dịch vụ thu phí điện tử 
không dừng; chuyển đổi biển số xe; 
lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh 
vận tải và truyền dữ liệu hình ảnh từ 
camera về máy chủ của TCĐBVN 

 

 

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

Thực hiện Công văn số 9257/VPCP-CN ngày 20/12/2021 của Văn phòng 
Chính phủ về việc thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng; chuyển đổi 
biển số xe vàlắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải; Công văn số 
9652/TCĐBVN-VTngày 24/12/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc 
truyền dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải đường bộ 
về máy chủ của Tổng cục ĐBVN,  

Sở GTVT đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau: 
1. Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh: 
a) Tiếp trục triển khai thực hiện lắp đặt Camera giám sát theo quy định 

cho 100% phương tiện đang hoạt độngtrước 31/12/2021. Đối với những 
phương tiện đang tạm dừng hoạt động nên chưa thực hiện việc lắp đặt đề nghị 
các đơn vị làm Thông báo tạm ngừng hoạt động và nộp phù hiệu đã được cấp lại 
cho Sở GTVT, khi phương tiện hoạt động trở lại và lắp đặt Camera theo quy 
định, Sở GTVT sẽ trả lại phù hiệu để hoạt động. 

b) Khẩn trương chuyển đổi biển kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải sang 
nền mầu vàng xong trước ngày 31/12/2021 theo đúng quy định tại Thông tư số 
58/2020/TT-BCA của Bộ Công an. 

c) Tiếp tục hoàn thành việc dán thẻ đầu cuối cho phương tiện và chuyển 
sang sử dụng dịch vụ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử 
không dừng (thay cho phương thức thu phí thủ công, dùng tiền mặt). 

d) Thực hiện truyền dẫn dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh 
doanh vận tải về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam như sau:  

- Cấu trúc, định dạng và giao thức truyền dữ liệu: Theo các quy định tại 
Quyết định số 2480/QĐ-TCĐBVN ngày 24/5/2020 của Tổng cục ĐBVN về việc 
công bố giao thức truyền dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh 
vận tải về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Tài liệu hướng dẫn tích 
hợp, khởi tạo tài khoản truyền dữ liệu được đính trên trang chủ phần mềm tại địa 
chỉ http://camera1.drvn.gov.vn 

- Địa chỉ máy chủ truyền dữ liệu: camera1.drvn.gov.vn; IP: 14.255.25.141. 
- Thời gian truyền dữ liệu:  
+Từ ngày 25/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021: đăng ký tạo tài khoản 

và thực hiện truyền thử dữ liệu. 
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+ Từ ngày 01/01/2022: thực hiện truyền dữ liệu theo quy định.  
- Chi tiết liên hệ để được hỗ trợ kỹ thuật:Số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 

0832668000. Chi tiết liên hệ: Đ/c Trịnh Hữu Trung – Chuyên viên Vụ Vận tải, 
Tổng cục ĐBVN; điện thoại: 0949549805; Email: trungth.drvn@mt.gov.vn. 

2. Thanh tra Giao thông vận tải: 
- Tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân và doanh nghiệp 

chuyển sang sử dụng dịch vụ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức 
điện tử không dừng (thay cho phương thức thu phí thủ công, dùng tiền mặt); 

- Phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh đẩy mạnh công 
tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với xe ô 
tô tham gia hoạt động kinh doanh vận tải nhưng không chấp hành quy định về 
lắp đặt camera, không thực hiện đúng quy định về chuyển đổi biển kiểm soát xe 
ô tô kinh doanh vận tải sang nền mầu vàng, các phương tiện không đủ điều kiện 
đi vào cửa thu phí điện tử không dừng gây mất an ninh trật tự và ùn tắc giao 
thông. 

Để nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  
- Lãnh đạo Sở; 
- Thanh tra GTVT; 
- P. QLVT,PTNL; 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 

 
Nguyễn Ngọc Huy 

 


