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

 

 Để tăng cường công tác quản lý, chấp hành các quy định tại Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và 

điều kiện kinh doanh bằng xe ô tô; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, 

đường sắt, hàng không dân dụng; Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT ngày 

21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về xếp hàng hóa trên 

xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ; Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục 

đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 2990/TCĐBVN-VT ngày 26/5/2022 về việc 

tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (GSHT), dữ 

liệu hình ảnh từ camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải của Tổng cục ĐBVN và 

xử lý vi phạm phương tiện không truyền dữ liệu từ thiết bị GSHT, dữ liệu hình 

ảnh từ camera về phần mềm Tổng Cục ĐBVN đối với lái xe, phương tiện vi 

phạm. 

Qua kiểm tra, theo dõi, trích suất dữ liệu từ thiết bị GSHT, dữ liệu hình 

ảnh từ camera trên trên xe ô tô kinh doanh vận tải trên phần mềm Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam cho thấy còn nhiều phương tiện của các đơn vị kinh doanh 

vận tải, hộ kinh doanh vận tải vi phạm không truyền dữ liệu (GSHT, dữ liệu 

hình ảnh từ camera) theo quy định. Để chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm không truyền dữ liệu đồng thời tăng cường trách nhiệm của 

các đơn vị vận tải trong việc kiểm tra, quản lý, khai thác dữ liệu từ thiết bị 

GSHT, dữ liệu giám sát hình ảnh từ camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải, tăng 

cường công tác quản lý phương tiện, không để xảy ra các trường hợp vi phạm 

các điều kiện kinh doanh vận tải, vi phạm pháp luật gây mất an toàn giao thông; 

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải, các phòng chuyên môn Sở: 

1. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải  

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ 

lái xe, nhân viên phục vụ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật 



tự ATGT, tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với các lái xe sử dụng 

chất ma túy, uống rượu bia khi điều khiển phương tiện. 

- Nhắc nhở, chấn chỉnh đối với những phương tiện không có tín hiệu thiết 

bị GSHT và dữ liệu hình ảnh từ camera không truyền dữ liệu về phần mềm của 

Tổng Cục ĐBVN. Đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải yêu cầu, phối hợp với 

các đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm tra sửa chữa, khắc phục những phương tiện có 

thiết bị GSHT hư hỏng, không có tín hiệu. 

- Quản lý phương tiện kinh doanh vận tải theo đúng quy định về an toàn 

giao thông; tăng cường vai trò, trách nhiệm của bộ phận theo dõi, quản lý về an 

toàn giao thông, phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát hoạt động của 

phương tiện để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh đối với trường hợp lái xe chạy 

quá tốc độ, vi phạm thời gian lái xe, chủ động bố trí thời gian để lái xe nghỉ ngơi 

hợp lý, yêu cầu lái xe không can thiệp vào thiết bị GSHT. Cán bộ điều hành vận 

tải theo dõi ATGT phải lập sổ theo dõi và cập nhật đầy đủ các thông tin về quá 

trình làm việc của lái xe vào Lý lịch hành nghề lái xe hoặc phần mềm quản lý lái 

xe của đơn vị theo quy định tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 

29/5/2020. 

- Trường hợp phương tiện có thiết bị GSHT, thiết bị giám sát hình ảnh từ 

camera bị hư hỏng, không có tín hiệu, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải 

không cấp lệnh vận chuyển để sửa chữa, khắc phục cho đến khi khắc phục xong, 

tuyệt đối không được lắp đặt thêm công tắc điện, đấu nối dây điện để tắt thiết bị 

hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp khác 

để can thiệp vào quá trình hoạt động, phá, làm nhiễu sóng GPS, GSM hoặc làm 

sai lệch dữ liệu của thiết bị GSHT của phương tiện. 

- Đối với những phương tiện đơn vị đã ngừng khai thác, quản lý hoặc rút 

phương tiện để thay đổi loại hình kinh doanh; yêu cầu các đơn vị vận tải phải có 

văn bản thông báo xe ngừng kinh doanh đính kèm nộp lại phù hiệu gửi về Sở 

GTVT để theo dõi quản lý. 

- Nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác kiểm soát 

tải trọng phương tiện: Không bốc, xếp hàng hóa lên phương tiện quá tải trọng 

cho phép, không tự ý thay đổi kích thước thành, thùng xe.  

- Chấp hành nghiêm các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo thông 

báo của Thanh tra Sở GTVT Phú Thọ , đặc biệt là các vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ được phát hiện bằng thiết bị ghi hình. 

2. Thanh tra Sở: Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định trong 

hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, thiết bị GSHT và dữ liệu hình ảnh từ 

camera, thời gian lái xe liên tục, thời gian làm việc của lái xe trong ngày, tốc độ 

vận hành, việc sử dụng thẻ nhận dạng lái xe đối với ô tô kinh doanh vận tải, 

trường hợp không truyền dữ liệu lập biên bản xử lý vi phạm và báo cáo kết quả 

xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. 

 



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

- Tiếp tục hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện 

đúng quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng 

xe ô tô, tải trọng phương tiện; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối 

với người điều  khiển và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về điều kiện 

kinh doanh vận tải và tải trọng xe. 

- Tham mưu lãnh đạo Sở không cấp Phù hiệu, Biển hiệu cho các phương 

tiện của các đơn vị vận tải chưa nghiêm túc trong việc chấp hành các điều kiện 

về kinh doanh vận tải; việc thực hiện chế độ báo cáo, theo dõi khắc phục các 

điều kiện đảm bảo an toàn giao thông, thiết bị GSHT và dữ liệu hình ảnh từ 

camera của phương tiện không truyền dẫn đầy đủ về phầm mềm Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam. 

- Tham mưu xử lý đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, phương tiện vận 

tải vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định 

tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.  

 

 Sở GTVT Phú Thọ yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang TTĐT của Sở (đăng tin); 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL (KP). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Trung 
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