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Số:             /BGTVT-VT 

V/v triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ; đôn đốc 

thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô 

tô kinh doanh vận tải theo quy định tại 

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP (lần 3) 
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Kínhgửi: 
 

 

- Bộ Công an; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 
 

 

 

Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết phiên họp chuyên đề về 

xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021 (Nghị quyết số 66/NQ-CP), trong đó nội dung 

mục 6 Nghị quyết số 66/NQ-CP nêu: “6. Về đề xuất tháo gỡ khó khăn trong việc 

thực hiện quy định lắp camera trên phương tiện ô tô kinh doanh vận tải do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19: 

Chính phủ quyết định tạm ngưng áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức thực hiện các hành 

vi quy định tại: điểm p Khoản 5 Điều 23; điểm c Khoản 3 Điều 24; điểm o, p Khoản 

6 Điều 28 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.”. 

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có 02 văn bản đôn đốc, triển khai thực Nghị 

quyết số 66/NQ-CP1; Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có nhiều văn bản gửi Sở 

Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương (Sở GTVT) để đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn khẩn 

trương thực hiện việc lắp đặt camera theo lộ trình tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ và định kỳ báo cáo hàng tháng về Tổng cục ĐBVN để theo 

dõi tổng hợp. 

Về kết quả thực hiện tính đến hết ngày 11/11/2021 (theo kết quả tổng hợp và báo 

cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 8367/TCĐBVN-VT ngày 

12/11/2021), cho thấy: tổng số phương tiện thuộc đối tượng phải lắp đặt camera: 

208.128 xe;  tổng số phương tiện đã lắp đặt camera: 25.020 xe, đạt tỷ lệ 12.02% (Số 

liệu chi tiết tại Phụ lục gửi kèm theo Công văn này). 

                                           
1 Văn bản số 8597/BGTVT-VT ngày 19/8/2021 về việc triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; 

đôn đốc thực hiện quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (lần 1); Văn bản số 9545/BGTVT-VT 

ngày 14/9/2021 về việc triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; đôn đốc thực hiện quy định 

về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP (lần 2). 
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Như vậy, tính đến nay, số lượng phương tiện đã lắp đặt camera chiếm tỷ lệ rất 

thấp so với tổng số phương tiện thuộc diện phải lắp camera theo quy định tại Nghị 

định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ. 

Để tiếp tục phối hợp thực hiện nghiêm Nghị quyết số 66/NQ-CP, quy định của 

pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Bộ GTVT trân 

trọng đề nghị Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương tiếp tục chỉ đạo: 

1. Lực lượng chức năng, trong quá trình cấp mới biển số đối với xe kinh doanh 

vận tải, tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở chủ phương tiện lưu ý thực hiện đúng quy định 

đã được nêu tại mục 6 Nghị quyết số 66/NQ-CP. 

2. Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai thực hiện: 

a) Đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm quy định tại khoản 

2 Điều 13, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; 

b) Tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 66/NQ-CP đến các đơn vị kinh doanh 

vận tải để biết và thực hiện đúng quy định; 

c) Rà soát, thống kê số liệu phương tiện của từng đơn vị kinh doanh vận tải 

(đã được Sở GTVT cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu, biển hiệu xe kinh 

doanh vận tải) thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14 Nghị 

định số 10/2020/NĐ-CP để kịp thời đôn đốc thực hiện. Kiểm tra và xử lý nghiêm 

theo quy định và thời gian đã được quy định tại Nghị quyết số 66/NQ-CP đối với 

các phương tiện, đơn vị vi phạm. 

Bộ GTVT trân trọng đề nghị Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương quan tâm, phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thanh tra Bộ; 

- Văn phòng Bộ; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (để thực hiện); 

- Cục Đăng kiểm Việt Nam (để thực hiện); 

- Các Sở GTVT (để triển khai thực hiện); 

- Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT; 

- Lưu: VT, V.Tải (dqhong, 3b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

 

Lê Đình Thọ 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN KINH DOANH VẬN TẢI PHẢI LẮP CAMERA THEO NGHỊ ĐỊNH 10/2020/NĐ-CP 

(Gửi kèm theo Công văn số /BGTVT-VT ngày /        /2021 của Bộ GTVT) 

 
Số liệu báo cáo tính đến ngày 11/11/2021 

 
 

 

 

 

TT 

 

 

 

Loại phương tiện 

 

 

Số lượng đơn vị 

kinh doanh vận 

tải (Đơn vị) 

 

 

Số lượng xe 

thuộc đối tượng 

phải lắp (xe) 

Số lượng xe đã lắp theo đúng 

quy định tại Nghị định 10 và 

Thông tư 12 (xe) 

 
Số lượng xe chưa lắp 

camera (xe) 

Số lượng 

(xe) 

Tỷ lệ (%) Số lượng 

(xe) 

Tỷ lệ (%) 

1 Xe khách tuyến cố định 1.341 20.441 3.355 16,41 17.151 83,59 

2 Xe hợp đồng (từ 9 chỗ trở lên) 16.226 89.004 3.035 3,41 85.934 96,59 

3 Xe du lịch (từ 9 chỗ trở lên) 575 2.698 620 22,98 2.078 77,02 

4 Xe buýt 258 9.167 5.591 60,99 3.608 39,01 

5 Xe công - ten - nơ 13.625 67.247 7.934 11,80 59.275 88,20 

6 Xe đầu kéo 6.723 19.571 4.485 22,92 15.137 77,08 

 
Tổng cộng: 38.748 208.128 25.020 12,02 183.183 87,98 
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