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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra tốc độ thông qua trích xuất dữ liệu
thiết bị giám sát hành trình (tháng 01/2019)
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tăng
cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị kinh doanh vận tải thông qua trích xuất
dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; Sở Giao thông vận tải đã tiến hành kiểm tra việc
chấp hành tốc độ của phương tiện bằng việc trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành
trình qua Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu TBGSHT của Tổng cục Đường bộ
Việt Nam. Kết quả:
1. Vi phạm của đơn vị
Kiểm tra các phương tiện trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2019 đến ngày
30/01/2019 có 05 phương tiện thuộc 04 đơn vị vi phạm tốc độ gồm: Hợp tác xã CK - VT
và DV Diên Hồng, DNTN Xuân Phúc, Cty TNHH VT TM Thảo Danh - CN Gia Lai,
Công ty TNHH MTV Mai Linh Gia Lai, với tổng số 12 lần vi phạm. (gửi kèm chi tiết
phương tiện, số lần vi phạm của từng đơn vị).
2. Xử lý vi phạm
Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ GTVT quy định
trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô. Xử lý như sau:
- Nhắc nhở vi phạm lần đầu đối với xe 51C26565, trong thời hạn 01 năm nếu tiếp
tục tái phạm sẽ bị thu hồi phù hiệu 01 tháng theo quy định.
- Đối với 04 phương tiện (60B03138, 81C00486, 51C57544, 81A10190) có số lần
vi phạm dưới 05 lần, chưa đến mức phải xử lý nên Sở GTVT thực hiện nhắc nhở để đơn
vị chấn chỉnh.
3. Nhắc nhở các đơn vị
- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành tốc độ, thời gian lái xe để kịp thời nhắc
nhở lái xe nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông; đảm bảo thiết bị giám sát hành trình hoạt
động tốt khi xe vận doanh, nghiêm cấm các hành vi tác động làm sai lệch các thông tin
của TBGSHT, tắt thiết bị khi xe hoạt động,..
- Có biện pháp nhắc nhở, xử lý đối với lái xe vi phạm tốc độ nhằm hạn chế tình
trạng vi phạm tốc độ, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Sở Giao thông vận tải thông báo đến các đơn vị có tên trên biết, nghiên túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như danh sách;
- Lãnh đạo Sở;
- VP Sở đăng trang web;
- Lưu VT, KHTCVT(H).
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