
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số: 

V/v Chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, 

bộ phận quản lý an toàn giao thông; 

thực hiện truyền dữ liệu thiết bị giám 

sát hành trình. 

CỘNG HOÀ 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 đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình. 

 

 Căn cứ 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; Thông tư 

số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động 

vận tải đường bộ bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 

09/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng 

dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. 

 Sở Giao thông vận tải Hà Nam thực hiện khai thác dữ liệu giám sát hành 

trình từ ngày 01/7/2020 đến 31/7/2020 từ Hệ thống thông tin, khai thác và sử 

dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

Kết quả như sau: 
 

STT Nội dung Đơn vị Kết quả 

1 Đơn vị kinh doanh vận tải có xe vi phạm về tốc độ Đơn vị 33 

2 Các phương tiện vi phạm về tốc độ Xe 52 

3 Đơn vị kinh doanh vận tải có xe chưa truyền dữ liệu  Đơn vị 791 

4 Các phương tiện chưa truyền dữ liệu  Xe 1629 
 

 Để thực hiện nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh 

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại Nghị định số 10/2020/NĐ-

CP; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT; Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT. Sở 

Giao thông vận tải Hà Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung 

như sau: 

 1. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam: 

 - Tăng cường công tác quản lý lái xe, kiên quyết xử lý, chấn chỉnh, kiểm 

điểm đối với các lái xe thường xuyên vi phạm tốc độ, bộ phận quản lý và theo 

dõi an toàn giao thông của đơn vị (đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe 



chạy tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe công ten nơ) và báo cáo về 

Sở Giao thông Vận tải Hà Nam trước ngày 20/9/2020 (Kèm theo phụ lục I). 

 - Thực hiện ngay việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của các ô 

tô kinh doanh vận tải thuộc quyền quản lý của đơn lên Hệ thống thông tin, khai 

thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam trước ngày 20/9/2020. 

 (Kèm theo phụ lục II: Các phương tiện không truyền dữ liệu giám sát 

hành hoặc tại đường link https://sogtvt.hanam.gov.vn) 

 Trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh đối với các xe ô tô không 

truyền dữ liệu yêu cầu báo cáo về Sở Giao thông vận tải Hà Nam (nộp kèm theo 

phù hiệu). 

 Sau ngày 20/9/2020, các đơn vị kinh doanh vận tải không thực hiện về 

việc truyền dữ liệu hoặc có dữ liệu về tốc độ của các xe ô tô do mình quản lý vị 

phạm quy định về hoạt động kinh doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải Hà Nam 

sẽ xử lý theo quy định; 

 2. Các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình 

 Khẩn trương phối hợp, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe 

ô tô đã ký hợp đồng cung cấp và duy trì dịch vụ trong công tác thực hiện việc 

truyền dữ liệu thiết bị GSHT của các phương tiện lên Hệ thống xử lý và khai 

thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam và 

 Báo cáo về việc thực hiện công tác này trước ngày 20/9/2020. 

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành 

trình nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên (để t/h); 

- Tổng cục ĐBVN 

- Giám đốc Sở           (để b/c); 

- Thanh tra Sở;     

- Website Sở (Đăng công khai); 

- Lưu: VT, QLVT-PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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