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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SGTVT-QLVT,PT&NL 
 

V/v truyền dữ liệu Lệnh vận chuyển về 

máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam. 

 

Hà Nam, ngày          tháng 11 năm 2022 

 

              

Kính gửi:  

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô 

tô theo tuyến cố định, xe buýt; 

- Các bến xe khách trên địa bàn; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng QLVT,PT&NL. 

 

Thực hiện Văn bản số 155/CĐBVN-QLVT, PT&NL ngày 11/10/2022 của 

Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) về việc truyền dữ liệu Lệnh vận chuyển về 

máy chủ của Cục ĐBVN; Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 

định, xe buýt:  

Thực hiện truyền dữ liệu lệnh vận chuyển theo quy định tại Điều 4 và Điều 

7 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ; Điều 50, Điều 

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

thông vận tải.  

2. Các bến xe khách trên địa bàn: 

- Thực hiện việc cung cấp thông tin, truyền dữ liệu lệnh vận chuyển để 

quản lý xe ra vào bến theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Nghị định 10/2020/NĐ-

CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ. 

- Thực hiện truyền dữ liệu lệnh vận chuyển theo quy định tại Điều 4 và 

Điều 7 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ; Điều 50, 

Điều 51 và Điều 54 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ 

Giao thông vận tải.  

3. Thông tin địa chỉ truyền dữ liệu, chuẩn kết nối, cấu trúc, định dạng dữ 

liệu và giao thức truyền dữ liệu Lệnh vận chuyển về máy chủ của Cục ĐBVN 

được đăng tải tại địa chỉ: https://benxe.gov.vn/doc. 

Chi tiết liên hệ để được hỗ trợ kỹ thuật: Số điện thoại: 0854720666. Địa 

chỉ mail: lenhvanchuyen.drvn@gmail.com. 

4. Thời gian các bến xe và các đơn vị kinh doanh vận tải hoàn thành việc 

kết nối và thực hiện truyền dữ liệu về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam 

xong trước ngày 15/12/2022 đồng thời có báo cáo tình hình thực hiện gửi về Sở 

Giao thông vận tải Hà Nam. 
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mailto:lenhvanchuyen.drvn@gmail.com


2 

 

5. Phòng QLVT, PT&NL: Thường xuyên đôn đốc việc thực hiện của các 

đơn vị. 

6. Thanh tra Sở: Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các đơn vị 

vận tải, bến xe khách vi phạm không truyền dữ liệu hoặc có truyền dữ liệu 

nhưng không đầy đủ theo quy định. 

(Gửi kèm theo văn bản số 155/CĐBVN-QLVT, PT&NL ngày 11/10/2022 

của Cục Đường bộ Việt Nam) 

 Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị có liên quan nghiêm 

túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h); 

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c); 

- Websie của Sở; 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Khổng Bình Nguyên 
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