
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:         /SGTVT-QLVT,PT&NL 
V/v tăng cường theo dõi và chấn 

chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày           tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi: 
 
 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn; 

- Phòng QLVT, PT&NL; 

- Thanh tra sở. 
 

Thực hiện Công văn số 4447/TCĐBVN - VT ngày 01/7/2021 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) về việc tăng cường theo dõi và chấn chỉnh hoạt động 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các phòng, 

ban, đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

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

- Thường xuyên kiểm tra, duy trì tình trạng kỹ thuật đảm bảo thiết bị lắp đặt 

trên xe hoạt động tốt; Bố trí cán bộ tăng cường theo dõi thông qua dữ liệu từ thiết 

bị Giám sát hành trình (GSHT) đối với các xe đang hoạt động vận tải. 

- Tuyệt đối tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid- 19, quy định về 

giãn cách theo các văn bản chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền. 

- Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải đã lắp đặt camera trên xe phải thường 

xuyên kiểm tra, theo dõi hình hảnh trên xe để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các vi 

phạm (nếu có). 

2. Thanh tra sở: 

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra và xử lý các vi phạm theo Kế hoạch số 657/KH-

SGTVT ngày 10/5/2021 của Sở GTVT Hà Nam về cao điểm kiểm tra, theo dõi, chấn 

chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. 

- Kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp không chấp hành các biện pháp 

phòng, chống dịch theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền (Bộ Y tế, UBND tỉnh...). 

3. Phòng QLVT,PT&NL: 

Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra và thực hiện trích xuất dữ liệu từ Hệ 

thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT thuộc Tổng cục ĐBVN 

để phát hiện vi phạm; phối hợp với Thanh tra sở xử lý kịp thời các trường hợp 

không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

Sở GTVT Hà Nam yêu cầu các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Giám đốc Sở  (b/c); 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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