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UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:             /KH-SGTVT Hà Nam, ngày        tháng 5 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Cao điểm kiểm tra, theo dõi, chấn chỉnh và xử lý vi phạm 

thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình 

   

 

Thực hiện Văn bản số 1865/TCĐBVN-VT ngày 31/3/2021 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về kế hoạch cao điểm kiểm tra, theo dõi, chấn chỉnh và xử 

lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (GSHT); Sở Giao 

thông vận tải Hà Nam xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

- Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi 

phạm về lắp đặt, khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT đối với đơn vị kinh 

doanh vận tải và lái xe kinh doanh vận tải nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả khai 

thác dữ liệu từ thiết bị GSHT, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải 

nhằm đảm bảo an toàn giao thông. 

- Các hoạt động kiểm tra, theo dõi và xử lý vi phạm theo chuyên đề này 

phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có tác dụng răn đe, giáo dục, tạo 

chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về kinh doanh và 

điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của đơn vị kinh doanh vận tải và đội 

ngũ lái xe kinh doanh vận tải. 

- Huy động lực lượng Thanh tra giao thông vận tải thực hiện hiệu quả các 

nội dung, yêu cầu kế hoạch đề ra để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời và xử lý 

nghiêm tình trạng phương tiện không truyền dữ liệu hoặc truyền không đúng 

quy định từ thiết bị GSHT theo quy định. 

II. Đối tượng, hành vi vi phạm tập trung kiểm tra, xử lý: 

1. Đối tượng: Các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá hoạt 

động trên phạm vi toàn tỉnh. 

2. Hành vi vi phạm: Vi phạm về lắp đặt, duy trì hoạt động; vi phạm về 

cung cấp, cập nhật, truyền các thông tin từ thiết bị GSHT; các hành vi 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 (hoặc làm nhiễu) sóng GPS, GSM hoặc làm sai 

lệch dữ liệu của thiết bị và các hành vi vi phạm khác (nếu có). 

III. Thời gian thực hiện: Kế hoạch này được thực hiện từ khi ban hành 

đến hết ngày 15/7/2021. 
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IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn: 

- Chủ động rà soát, lắp đặt, duy trì hoạt động truyền các thông tin từ thiết 

bị GSHT về máy chủ của Tổng cục ĐBVN. 

- Chấp hành nghiêm việc theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm thông qua 

thiết bị GSHT để phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm hoặc các trường hợp 

thiết bị hỏng, không hoạt động. Thực hiện sửa chữa, khắc phục đối với các 

trường hợp thiết bịhư hỏng, không có tín hiệu...; tuyệt đối không đưa phương 

tiện ra hoạt động kinh doanh vận tải khi thiết bị GSHT hư hỏng, không hoạt 

động; không được lắp đặt thêm công tắc điện hoặc 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 (hoặc làm nhiễu) sóng GPS, 

GSM hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị và các hành vi vi phạm khác. 

- Báo cáo các phương tiện dừng hoạt động(kèm phù hiệuđã cấp) vàBáo 

cáo giải trình, khắc phục các vi phạm về Sở Giao thông vận tải Hà Nam(nếu có) 

kịp thời theo quy định. 

2. Các Bến xe khách trên địa bàn: 

- Thực hiện nghiêm quy trình giải quyết cho xe ra, vào bến; sử dụng, cập 

nhật thông tin đầy đủ trong phần mềm quản lý bến xe, tăng cường kiểm tra và 

kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không đảm bảo duy trì 

hoạt động của thiết bị GSHT của Tổng cục ĐBVN và phối hợp với lực lượng 

Thanh tra Sở để xử lý theo quy định. 

- Hàng tháng tổng hợp báo cáo kịp thời về Sở các hành vi vi phạm để xử 

lý theo quy định. 

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

- Chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở theo dõi, trích xuất dữ liệu trên Hệ 

thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để kiểm 

tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm theo quy định. 

- Tham mưu chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện 

sửa chữa, khắc phục kịp thời đối với các trường hợpvi phạm. 

- Theo dõi, tổng hợp đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch gửi về 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo thời gian quy định. 

4. Thanh tra Sở Giao thông vận tải: 

Xây dựng kế hoạch cụ thể để kiểm tra chuyên đề hoặc kết hợp với các 

chuyên đề khác trên địa bàn để thực hiện kiểm tra và xử lý các hành vi: 

- Kiểm tra thiết bị GSHT lắp trên xe để phát hiện thiết bị chưa được Tổng 

cục ĐBVN cấp Giấy chứng nhận phù hợp QCVN 31: 2014/BGTVT hoặc không 

lắp thiết bị theo quy định; 
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- Kiểm tra việc lắp đặt thiết bị GSHT theo quy định tại QCVN 31: 

2014/BGTVT trên các phương tiện kinh doanh vận tải; trong đó, tập trung kiểm 

tra hành vi sử dụng các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp 

khác (như lắp thêm công tắc điện hoặc đấu nối dây điện,...) để can thiệp vào quá 

trình hoạt động của thiết bị, phá (hoặc làm nhiễu) sóng GPS, GSM hoặc làm sai 

lệch dữ liệu của thiết bị; 

- Kiểm tra việc sử dụng thẻ nhận dạng lái xe; 

- Sử dụng tài khoản Tổng cục đã cấp cho lực lượng Thanh tra giao thông, 

thực hiện tra cứu thông tin trên hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT của 

Tổng cục ĐBVN để tra cứu, kiểm tra việc cung cấp, cập nhật, truyền các thông 

tin từ thiết bị GSHT theo quy định. 

- Phối hợp với phòng QLVT-PTNL xác minh, xử lývi phạm đối với đơn 

vị vận tải, lái xe phương tiện kinh doanh vận tải theo kết quả báo cáo hàng tháng 

trích xuất từ hệ thống GSHT của Tổng cục ĐBVN. 

5. Thành lập Tổ kiểm tra, tham mưu xử lý vi phạm từ thiết bị GSHT 

các đơn vị kinh doanh vận tải đợt cao điểm trên địa bàn:  

Tổ kiểm tra có nhiệm vụ: 

- Theo dõi, trích xuất dữ liệu trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT 

của Tổng cục Đường bộ Việt Nam các đơn vị kinh doanh vận tải. 

- Thông báo cho các đơn vị cóvi phạm. 

- Làm việc với các đơn vị kinh doanh vận tải để kiểm tra, xác minh, làm 

rõ, đề xuất xử lývi phạm đối vớiđơn vị vận tải, lái xe phương tiện kinh doanh 

vận tải (có biên bản làm việc với các đơn vị) 

- Đề xuất xử lývi phạm đối vớiđơn vị vận tải, lái xe phương tiện kinh 

doanh vận tải. 

- Tham mưu chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải và thực 

hiện sửa chữa, khắc phục kịp thời đối với các trường hợpvi phạm. 

- Theo dõi, tổng hợp đánh giá, tham mưu báo cáo kết quả thực hiện kế 

hoạch gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo thời gian quy định. 
 

VI. Chế độ thông tin báo cáo và đầu mối liên hệ: 

1. Chế độ thông tin báo cáo: 

Tổ kiểm tra theo dõi, tổng hợp đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện kế 

hoạch gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo thời gian quy định. 

2. Đầu mối liên hệ: 

Quá trình triển khai kế hoạch nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ về: 

- Sở Giao thông vận tải  Hà Nam (phòng Quản lý vận tải, phương tiện và 

người lái - điện thoại: 0943 320 9833 (đ/c Năng)).  

- Vụ Vận tải - Tổng cục ĐBVN (Lô D20 đường Tôn Thất Thuyết, Cầu 

Giấy, Hà Nội; đầu mối liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt Hằng - CV Vụ Vận tải, 
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ĐT: 0936295919, Email: nguyethang159@gmail.com; đ/c Trịnh Hữu Trung - 

CV Vụ Vận tải, ĐT: 0949549805, Email: trinhhuutrung0712@gmail.com). 

Trên đây là kế hoạch cao điểm kiểm tra, theo dõi, chấn chỉnh và xử lý vi 

phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị GSHT; Sở Giao thông vận tải Hà Nam yêu 

cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Tổng cục ĐBVN     (để b/c); 

- Giám đốc Sở 

- Thanh tra Sở 

- Các Đơn vị KDVT trên địa bàn   (để t/h); 

- Các Bến xe khách trên địa bàn 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT,QLVT&PTNL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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