
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 tiếp tục triển khai Nghị quyết số 

66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 

phủ và thực hiện quy định về lắp 

camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải. 

 

Hà Nam, ngày          tháng 12 năm 2021 

 

              

Kính gửi:  

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

- Các trung tâm đăng kiểm phương tiện trên địa bàn; 

- Thanh tra Sở. 
     

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 13542/BGTVT-VT ngày 20/12/2021 

của Bộ Giao thông vận tải 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; Sở Giao thông 

vận tải Hà Nam đề nghị: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương thực hiện nghiêm việc lắp đặt 

camera trên xe 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 Điều 13, khoản 2 Điều 14 Nghị định 

số 10/2020/NĐ-CP. Thời gian thực hiện đảm bảo xong trước ngày 31/12/2021 

theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. 

2. Thanh tra Sở phối hợp với các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới 

trên địa bàn có phương án, giải pháp hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm phương tiện 

xe cơ giới khi xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ hoặc xảy ra những vướng mắc phát 

sinh trong quá trình kiểm định xe cơ giới kinh doanh vận tải thuộc đối tượng lắp 

camera theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên  (để t/h); 

- Bộ GTVT 

- 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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