
  

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:          
 

V/v lắp đặt, thống kê phương tiện kinh 

doanh vận tải phải lắp đặt camera theo 

Nghị định 10/2020/NĐ-CP và Thông 

tư 12/2020/TT-BGTVT. 

 

     Hà Nam, ngày          tháng         năm  

 

              

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

 
Thực hiện Công văn số 12866/BGTVT-KHCN ngày 16/12/2020 của Bộ 

Giao thông vận tải về lắp đặt camera lên phương tiện kinh doanh vận tải đường 

bộ theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-

BGTVT; Công văn số 9476/TCĐBVN-VT ngày 24/12/2020 của Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam về việc thống kê phương tiện kinh doanh vận tải phải lắp đặt camera 

theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP; Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn 

vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thống kê các loại phương tiện thuộc đối tượng phải lắp camera của đơn 

vị theo quy định (có phụ lục kèm theo). Báo cáo Sở Giao thông vận tải Hà Nam 

(qua Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái) trước ngày 03/01/2021 để 

tổng hợp báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

2. Trước ngày 01/7/2021 xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa 

từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng 

công - ten - nơ, xe đầu kéo phải lắp camera theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và 

Điều 34 của Nghị định số 10/2020/NĐ -CP và các quy định, hướng dẫn về quản lý, 

sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải tại Điều 8, 

Điều 9, Điều 10 và Điều 13 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT. 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên  (để t/h); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Websie của Sở; 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 



  

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: 

   

     

TT Loại phương tiện 
Số lượng xe thuộc đối 

tượng phải lắp (xe) 

Số lượng xe đã lắp theo 

đúng Nghị định tại Nghị 

định 10 và Thông tư 12 

(xe) 

Số lượng xe chưa lắp 

(xe) 

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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