
  

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

 

Số:              
V/v tiếp tục thực hiện Nghị định 

 số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 

của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nam, ngày          tháng          năm 

 

        Kính gửi:  

                        - Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn; 

                        - Các Bến xe khách trên địa bàn;                         

                        - Phòng Quản lý vận tải - PTNL; 

                        - Thanh tra Sở. 

 

Căn cứ Công văn số 2632/TCĐBVN-VT, ngày 11/5/2022 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 

ngày 17/01/2020 của Chính phủ; Công văn số 446/TTr-PCN, ngày 10/5/2022 của 

Thanh tra Bộ GTVT về việc mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan 

đến lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải; Sở Giao thông vận tải đề nghị: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, 

xe hợp đồng, du lịch, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn khẩn 

trương thực hiện việc trang bị phần cứng, phần mềm để cung cấp thông tin theo 

lộ trình quy định tại khoản 8 Điều 4, khoản 4 Điều 5, khoản 5 Điều 7, khoản 5 

Điều 8, khoản 11 Điều 9 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của 

Chính phủ và Điều 54 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ 

Trưởng Bộ GTVT. 

2. Các Bến xe khách trên địa bàn thực hiện nghiêm việc truyền dữ liệu;  

kiểm soát các phương tiện xe ra vào bến đảm bảo theo quy định. 

3. Thanh tra Sở:  

- Triển khai thực hiện văn bản số 446/TTr-PCN, ngày 10/5/2022 của 

Thanh tra Bộ GTVT về việc mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan 

đến lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải. 

- Tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp phương tiện kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô; các Bến xe khách không thực hiện theo đúng quy 

định.  

4. Phòng QLVT-PTNL: Rà soát, theo dõi, đôn đốc các đơn vị kinh doanh 

vận tải, Bến xe thực hiện. 

Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên(để t/h); 

- Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Cổng TTĐT Sở (để công khai); 

- Lưu VT; QLVT-PTNL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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