UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2120/SGTVT - QLVTPTNL
V/v đôn đốc lắp đặt Camera trên xe ô
tô kinh doanh vận tải (lần 4)

Thái Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2021

Kính gửi:
- Các đơn vị kinh doanh vận tải;
- Hiệp hội vận tải ô tô Thái Bình.
Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Theo đó từ
ngày 01/01/2022 việc xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP
về các hành vi không lắp camera trên xe ô tô quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP
của chính phủ, Thông tư số 12/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải chính thức có
hiệu lực. Về việc này trong năm 2021 Sở Giao thông vận tải đã ban hành nhiều văn
bản để tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở (văn bản số 457 SGTVT-QLVTPTNL ngày
5/4/2021, số 1565/SGTVT-QLVTPTNL ngày 21/9/2021 , số 1986/SGTVT-QLVTPTNL
ngày 22/12/2021). Tuy nhiên tính đến hết ngày 30/11/2021 có 442 xe đã lắp/1.889 xe
thuộc đối tượng phải lắp, đạt tỷ lệ 23,4%.
Thực hiện văn bản số văn bản số 5482/UBND-CTXDGT của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thái Bình, văn bản số 9183/BGTVT-VT ngày 08/11/2021 của Tổng Cục đường
bộ Việt Nam về việc chỉ đạo việc lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải. Sở
Giao thông vận tải tiếp tục đề nghị:
1. Hiệp hội vận tải ô tô, các đơn vị vận tải
- Hiệp hội vận tải ô tô tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các
quy định và thời gian hoàn thành lắp Camera trên xe ô tô tới các đơn vị vận tải và chủ
phương tiện.
- Các đơn vị vận tải, chủ phương tiện khẩn trương thực hiện đầu tư, lắp đặt
camera trên xe ô tô (vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ trở lên, xe công-ten-nơ,
xe đầu kéo) trước ngày 31/12/2021. Danh sách các đơn vị có phương tiện thuộc diện
phải lắp Camera (có phụ lục gửi kèm) và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở
Giao thông vận tải tại địa chỉ: https://sogtvt.thaibinh.gov.vn
2. Đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Các Trung tâm đăng kiểm:
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, kiểm định xe cơ giới tăng cường tuyên
truyền nhắc nhở các đơn vị vận tải, chủ phương tiện, lái xe các quy định trên để thực
hiện.
Sở Giao thông vận tải Thái Bình đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh;
- Tổng cục ĐBVN; ( báo cáo)
- Giám đốc Sở ;
- Phòng CSGT ( phối hợp);
- Thanh tra Sở;
- TTĐK 1701S,1702D; ( thực hiện)
- Cổng TTĐT Sở;
- Lưu VT, QLVT, PT&NL.
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