
 
 

UBND TỈNH LÀO CAI 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI-XÂY DỰNG 

 

Số:         /SGTVTXD-QLVT 

V/v tiếp tục triển khai thực hiện lắp đặt camera 
trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định 

tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 
17/01/2021 của Chính Phủ. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

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

Thực hiện Văn bản số 5742/TCĐBVN-VT ngày 13/8/2021 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 
01/7/2021 của Chính phủ nội dung về lắp đặt camera trên xe theo quy định tại 

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ; 
 Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đang quản lý và cấp phù hiệu đối với 

348 đơn vị với tổng số 1.048 phương tiện thuộc diện phải lắp camera theo quy 
định. Đến thời điểm hiện tại, đã có 07 đơn vị với 68 phương tiện đã lắp camera 
(đạt 6,5% số lượng xe phải lắp theo quy định). Để đảm bảo thực hiện nghiêm 

Nghị quyết của Chính phủ, các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh 
vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đề nghị các đơn vị kinh 

doanh vận tải hành khách, hàng hoá có phương tiện thuộc diện phải lắp camera 
theo quy định triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Khẩn trương thực hiện lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo 
quy định (đối với 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 hoá bằng công -ten-
nơ, xe đầu kéo) theo quy định tại khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14 và khoản 5 

Điều 34 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP;  
(Số lượng phương tiện thuộc diện phải lắp camera theo quy định theo từng đơn 

vị kinh doanh vận tải được thống kê theo Phụ lục gửi kèm)  
2. Căn cứ số lượng phương tiện thuộc diện phải lắp camera, xây dựng kế 

hoạch lắp đặt cụ thể và cam kết hoàn thành trước ngày 31/12/2021 theo đúng 

tinh thần tại nghị quyết 66/NQ-CP gửi về Sở Giao thông vận tải - Xây dựng (Địa 
chỉ: Tầng 3, toà nhà khối 7, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) 
trước ngày 30/8/2021 để tổng hợp, báo cáo. 

Đối với các đơn vị chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ việc lắp đặt 
camera cho các phương tiện: định kỳ trước ngày 30 hàng tháng, cập nhật, báo 

cáo số phương tiện đã thực hiện lắp camera theo quy định về Sở Giao thông vận 

tải - Xây dựng (qua phòng Quản lý vận tải, PT&NL; thông tin liên hệ Đ/c: 
Nguyễn Phi Long; ĐT: 0982.501.258; Email công vụ: nplong-

sgtvtxd@laocai.gov.vn) cho đến khi hoàn thành lặp đặt camera cho các phương 
tiện thuộc đơn vị. 

3. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai từ chối cấp phù hiệu (biển 
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hiệu) đối với các phương tiện kinh doanh vận tải không đáp ứng được các quy 
định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, trong đó, có các trường hợp  
chưa lắp đặt camera đối với xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc diện phải lắp đặt 

camera theo quy định. 
Yêu cầu các đơn vị vận tải nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- Tổng cục ĐBVN (b/c); 
- Công an tỉnh; 
- UBND các huyện, TX, TP; 
- Thanh tra Sở; 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu VT, QLVT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 

Nguyễn Quốc Huy 
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