
UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:           /SGTVT-QLVT,PT&NL 
V/v đôn đốc thực hiện việc lắp đặt 

camera trên phương tiện kinh doanh vận 

tải  bằng xe ô tô (lần 3). 

        Phú Thọ, ngày     tháng 11  năm 2021 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

 

 

Thực hiện văn bản số 12234/BGTVT-VT ngày 18/11/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ; đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận 

tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP (lần 3);  

Sở Giao thông vận tải đã ban hành các văn bản: số 1717/SGTVT-

QLVT,PT&NL ngày 17/08/2021; số 1946/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 

15/09/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 

của Chính phủ; đôn đốc thực hiện về lắp đặt camera trên phương tiện kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô theo quy định. 

Tuy nhiên, đến nay một số đơn vị kinh doanh vận tải chưa thực hiện đúng 

theo hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GTVT tại văn bản số 1717/SGTVT-

QLVT,PT&NL ngày 17/8/2021. 

Để thực hiện nghiêm Nghị quyết số 66/NQ-CP, quy định của pháp luật về 

kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Sở Giao thông vận tải 

Phú Thọ tiếp tục đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thực hiện các 

nội dung sau: 

Khẩn trương thực hiện việc lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải 

(gồm có: xe ô tô khách có sức chứa từ 09 chỗ kể cả người lái xe trở lên, xe ô tô 

kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công - ten - nơ, xe đầu kéo) theo quy định tại 

khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14 và khoản 5 Điều 34 của 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. Có kế hoạch lắp đặt cụ thể và cam kết hoàn 

thành xong trước ngày 31/12/2021 theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết 66/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ. 

Định kỳ vào ngày mùng 01 hàng tháng, báo cáo Sở Giao thông vận tải Phú 

Thọ kết quả thực hiện lắp camera theo quy định của Nghị định 10/2020/NĐ-CP 

(trong đó báo cáo rõ số lượng phương tiện đã lắp/số lượng phương tiện phải lắp; 

đề xuất, kiến nghị). 
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Sở Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành, thị, các cơ quan và đơn vị liên quan phối hợp tuyên truyền, đôn đốc các 

đơn vị  kinh doanh vận tải thực hiện nội dung nêu trên. 

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện thành thị; 

- Hiệp hội vận tải ô tô Phú Thọ;                            (p/hợp) 

- Các trung đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn  

tỉnh (1901V, 1902D, 1904D, 1905D, 1906D); 

- Trang thông tin điện tử Sở (đăng tin); 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách (t/h); 

- Lưu VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trịnh Văn Trung 
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