
UBND TỈNH BẮC KẠN 
SỞGIAOTHÔNGVẬNTẢI 

 
Số:           /SGTVT-QLVTPT&NL 
/v: 

V/v khai thác, sử dụng dữ liệu 

hình ảnh từ camera trên Hệ thống 

xử lý dữ liệu hình ảnh từ camera 

trên xe ô tô kinh doanh vận tải của 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Kạn, ngày        tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo 

  tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng; kinh doanh 

  vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, xe đầu kéo. 

- Bến xe ô tô khách các huyện; 

- Công ty cổ phần bến xe khách Bắc Kạn. 

 

Thực hiện Công văn số 2990/TCĐBVN-VT ngày 26/5/2022 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về việc tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu hình ảnh  

camera trên Hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh từ camera trên xe ô tô kinh doanh vận 

tải của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

Sở Giao thông vận tải (Sở GTVT) đã có nhiều công văn chỉ đạo, đôn đốc và 

hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm việc lắp đặt camera trên 

xe ô tô kinh doanh vận tải và truyền dữ liệu hình ảnh theo quy định. Qua theo dõi 

trên Hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh từ camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải của 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy phương tiện của tỉnh Bắc Kạn mới có 

80/163 phương tiện truyền dữ liệu, đạt tỷ lệ 49%. 

Để tiếp  tục  thực  hiện  nghiêm Nghị  định  số  10/2020/NĐ-CP  ngày 17 

tháng 01 năm 2020 của Chính phủ. Sở GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị như sau: 

 1. Các đơn vị kinh doanh vận tải: 

 - Khẩn trương triên khai, thực hiện nghiêm việc lắp đặt và truyền dẫn đầy đủ, 

chính xác, kịp thời dữ liệu hình ảnh từ camera theo quy định. Tuyệt đối không đưa 

phương tiện thuộc đối tượng phải lắp camera nhưng chưa lắp đặt ra hoạt động kinh 

doanh vận tải. 

 - Chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp, lắp đặt camera để kết nối 

truyền dữ liệu hình ảnh lên hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 
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- Trường hợp đơn vị có nhu cầu hỗ trợ cập nhật thông tin đề nghị liên hệ: 

+ Đồng chí Triệu Đình Trung- Chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, phương 

tiện và người lái, Sở GTVT Bắc Kạn, điện thoại 0986.702.165 

+ Đồng chí Trịnh Hữu Trung, Chuyên viên Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam, Email: trungth.drvn@mt.gov.vn, điện thoại 0949549805; 

 - Báo cáo kết quả thực hiện lắp đặt camera trên xe ô tô của đơn vị về Sở 

GTVT, trước ngày 10/6/2022 (theo phụ lục gửi kèm). 

2. Bến xe khách các huyện, Công ty cổ phần bến xe khách Bắc Kạn: 

Thực hiện kiểm tra chặt chẽ các phương tiện ra, vào bến phải đảm bảo đủ các 

điều kiện về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định. Trong đó, chú trọng 

công tác kiểm tra điều kiện ô tô khách phải lắp camera, không ký xác nhận vào 

lệnh vận chuyển và cương quyết không cho xuất bến đối với xe ô tô chở khách 

chưa lắp camera hoặc có lắp đặt nhưng không hoạt động theo quy định. 

3. Thanh tra Sở: 

Tổ chức kiểm tra việc lắp đặt camera trên xe ô tô đối với những phương tiện 

xe thuộc diện phải lắp (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) và 

xử lý nghiêm các phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định.  

Với nội dung trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai, thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:      
Gửi bản giấy + bản điện tử: 

- Như trên (t/hiện): 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, TP (p/hợp); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PT&NL. 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Quang Hùng 
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PHỤ LỤC 

 

BÁO CÁO PHƯƠNG  TIỆN KINH DOANH VẬN TẢI LẮP CAMERA  

THEO NGHỊ ĐỊNH 10/2020/NĐ-CP 17/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Công văn số           /SGTVT-QLVTPTNL ngày       /5/2022 của 

 Sở GTVT Bắc Kạn) 
 

 
 

 

TT 

Loại 

phương 

tiện 

Số lượng 

xe thuộc 

đối tượng 

phải lắp 

(xe) 

Số lượng xe 

đã lắp (xe) 

Số 

lượng 

xe chưa 

lắp 

(xe) 

Nguyên nhân chính 

các xe chưa thực 

hiện lắp đặt 

(nếu có) 

1 

Xe khách 

tuyến cố 

định 

  

 

 

2 
Xe hợp 

đồng 
  

 
 

3 Xe buýt     

4 Xe đầu kéo     

 
Tổng cộng     
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