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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 khẩn trương thực hiện lắp đặt 

camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải 

theo quy định tại Nghị định 

10/2020/NĐ-CP. 

 

Hà Nam, ngày          tháng 12 năm 2021 

 

              

Kính gửi:  

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

- Các bến xe khách trên địa bàn; 

- Thanh tra Sở. 

     

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong thời gian qua Sở GTVT Hà 

Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải thực 

hiện lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định. Tuy nhiên, đến nay 

việc lắp đặt camera của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn còn hạn chế.  

Để tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 

ngày 17/01/2020 của Chính phủ; Công văn số 12733/BGTVT-VT ngày 

30/11/2021 của Bộ GTVT về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ, đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe 

ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; Công văn 

số 9132/TCĐBVN-VT ngày 08/12/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về 

việc chỉ đạo việc lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại 

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; Sở GTVT Hà Nam đề nghị: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải: 

- Khẩn trương thực hiện việc lắp đặt camera để ghi, lưu trữ hình ảnh trong 

quá trình tham gia giao thông đối với các phương tiện xe thuộc diện phải lắp 

camera (xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ trở lên; xe 

ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo) quy định tại 

khoản 2 Điều13, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; đảm bảo hoàn 

thành xong trước ngày 31/12/2021. 

- Báo cáo kết quả thực hiện lắp camera theo mẫu đính kèm tại Phụ lục về 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam trước ngày 12/12/2021 để tổng hợp báo cáo Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam (liên hệ đ/c Nguyễn Toàn Năng - phòng QLVT,PT&NL, 

số điện thoại zalo 0943320933). 
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2. Các Bến xe khách trên địa bàn: 

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan trong việc kiểm tra 

các phương tiện ra, vào bến phải thực hiện nghiêm các điều kiện về kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô theo quy định; tăng cường tuyên truyền đến lái xe, đơn vị 

kinh doanh vận tải trong việc phải lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải 

xong trước ngày 31/12/2021 để tránh bị xử lý vi phạm từ ngày 01/01/2022. 

3. Thanh tra Sở: 

Phối hợp với đơn vị bến xe khách và lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm 

tra các phương tiện trước khi xe xuất bến và trong quá trình khai thác hoạt động 

kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm không lắp 

camera trên xe theo quy định phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan 

thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các phương tiện, đơn vị kinh doanh vận 

tải vi phạm theo quy định. 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm túc./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên  (để t/h); 

- UBND tỉnh       (để b/c); 

- Giám đốc Sở  

- Websie của Sở; 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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PHỤ LỤC 

THỐNG KÊ PHƯỢNG TIỆN KINH DOANH VẬN TẢI PHẢI LẮP CAMERA THEO NGHỊ ĐỊNH 10/2020/NĐ-CP 

(Ban hành kèm theo văn bản số          /SGTVT-QLVT,PT&NL ngày      /12/2020 của Sở GTVT Hà Nam) 

 

 

Đơn vị báo cáo: 

Mã số thuế: 

Số điện thoại liên hệ: 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

 

 

    

 

TT Loại phương tiện 

Số lượng xe 

thuộc đối tượng 

phải lắp (xe) 

Số lượng xe 

đã lắp theo 

quy định (xe) 

Số lượng xe 

chưa lắp (xe) 

Số lượng xe khách thuộc đối 

tượng phải lắp camera nhưng 

không hoạt động do ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid-19 

1 Xe khách tuyến cố định 
   

 

2 Xe hợp đồng (từ 9 chỗ trở lên) 
   

 

3 Xe du lịch (từ 9 chỗ trở lên) 
   

 

4 Xe buýt 
   

 

5 Xe công - ten - nơ 
   

 

6 Xe đầu kéo 
   

 

 
Tổng cộng 
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