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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v giải trình phương tiện vi
phạm không truyền dữ liệu.

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải.
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số
956/TB-TCĐBVN-VT ngày 20/02/2020 và Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng
cường theo dõi, chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát
hành trình;
Qua kết quả kiểm tra việc truyền dữ liệu về máy chủ Tổng cục Đường bộ
Việt Nam của các phương tiện kinh doanh doanh vận tải trong tháng 02/2020 có
1221 phương tiện vi phạm không truyền dữ liệu từ 7 ngày liên tục trở lên (danh
sách phương tiện vi phạm đăng trên website của Sở GTVT).
Nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, thực hiện đúng
các quy định của pháp luật. Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có
báo cáo giải trình về nguyên nhân phương tiện của đơn vị không truyền dữ liệu
theo danh sách trên; đồng thời liên hệ với nhà cung cấp lắp đặt thiết bị giám sát
hành trình để khắc phục ngay việc truyền dữ liệu đầy đủ, kịp thời về trang thông
tin Giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
Đến ngày 23/3/2020, nếu đơn vị nào chưa có báo cáo giải trình và còn để
phương tiện tiếp tục không truyền dữ liệu về Tổng cục ĐBVN, Sở GTVT sẽ tiến
hành thu hồi phù hiệu đối với xe vi phạm theo quy định.
Nhận được Công văn này, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
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