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          Hưng Yên, ngày       tháng 12 năm 2021 

         Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh  

Thực hiện Công văn số 9652/TCĐBVN-VT ngày 24/12/2021 của Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam về việc truyền dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô 

tô kinh doanh vận tải đường bộ về máy chủ của Tổng cục ĐBVN. 

 Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:  

1) Khẩn trương tổ chức thực hiện truyền dẫn dữ liệu hình ảnh từ camera 

lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải của đơn vị về máy chủ của Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam theo đúng hướng dẫn tại Văn bản số 9652/TCĐBVN-VT ngày 

24/12/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi kèm theo Công văn này. 

2) Thời gian thực hiện truyền dữ liệu: 

- Từ ngày 25/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021: Các đơn vị kinh doanh vận 

tải đăng ký tài khoản và thực hiện truyền thử dữ liệu. 

- Từ ngày 01/01/2022: thực hiện truyền dữ liệu theo quy định. 

3) Giao phòng Quản lý tải và phương tiện chủ trì phối hợp Thanh tra Sở, 

Ban điều hành vận tải và kiểm tra tải trọng xe kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các 

các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đảm bảo theo đúng thời gian theo yêu cầu 

của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; tổng hợp các khó khăn vướng mắc và tham 

mưu Lãnh đạo Sở xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) đối với các đơn vị kinh 

doanh vận tải không thực hiện truyền dữ liệu theo quy định. 

 Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

trên địa bàn tỉnh, các phòng, ban có liên quan thuộc Sở khẩn trương nghiêm túc, 

thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 
- UBND tỉnh; 
- Tổng cục ĐBVN; 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 
- Thanh tra Sở; 
- Ban ĐHVT&KTTTX; 
- Cổng thông tin điện tử của Sở; 
- Lưu: VT, QLVT&PT. 
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