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    V/v xử lý vi phạm trong hoạt động 
vận tải bằng xe ô tô thông qua theo dõi 

từ thiết bị GSHT tháng 9/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

   Hưng Yên, ngày       tháng 10 năm 2021 

                                   
              Kính gửi:  

    - Các đơn vị kinh doanh vận tải (theo Phụ lục gửi kèm); 

- Thanh tra Sở;      

- Phòng Quản lý vận tải và phương tiện; 

- Ban Điều hành vận tải và kiểm tra tải trọng xe. 

  

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô;  

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô 

tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

 Theo Báo cáo số 04/BC-BĐH ngày 19/10/2021 của Ban Điều hành vận tải 

và kiểm tra tải trọng xe về việc hoạt động vận tải qua hệ thống dữ liệu thiết bị 

GSHT trong tháng 9/2021. Để xử lý nghiêm, kịp thời đối với vi phạm trong hoạt 

động vận tải bằng xe ô tô. Sở Giao thông vận tải yêu cầu: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương báo cáo giải trình; tổ chức 

khắc phục ngay đối với các phương tiện vi phạm (Có phụ lục gửi kèm hoặc tra 
cứu tại Trang thông tin điện tử (Website) Sở Giao thông vận tải Hưng Yên tại địa 

chỉ:http://sogtvt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/default.aspx). Báo cáo kết quả xử 

lý bằng văn bản về Sở trước ngày 29/10/2021. Đặc biệt đối với các phương tiện 

vi phạm tốc độ từ 05 lần/1000km nếu đơn vị không thực báo cáo, giải trình kịp 

thời, đúng thời hạn yêu cầu coi như đơn vị thừa nhận vi phạm. Sở Giao thông vận 

tải sẽ xem xét thu hồi phù hiệu theo quy định.  

2. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện phối hợp Ban Điều hành vận tải và 

kiểm tra tải trọng xe: Tham mưu Lãnh đạo Sở xử lý nghiêm đối với các đơn vị 

vận tải, phương tiện vi phạm. Giám sát, đôn đốc các đơn vị vận tải thực hiện 

nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

3. Thanh tra Sở: Nghiên cứu xem xét xử phạt các hình vi vi phạm của đơn 

vị vận tải, phương tiện theo qui định.    

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải, các phòng, ban có liên 

quan thuộc Sở triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Tổng cục ĐBVN; (để báo cáo) 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 
- Website Sở GTVT Hưng Yên; 
- Lưu: VT, QLVT&PT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thế Hoàng 

http://sogtvt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/default.aspx
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