
 

UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
Số:           /SGTVT-PCAT 

V/v chấn chỉnh vi phạm trong hoạt 

động vận tải thông qua TBGSHT 

tháng 11/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Các đơn vị KDVT bằng xe ô tô; các bến xe khách  

trên địa bàn tỉnh; 

- Các phòng: Pháp chế - An toàn, Quản lý VTPTNL; 

- Thanh tra Sở. 

 

Căn cứ dữ liệu trích xuất trên Hệ thống thông tin Giám sát hành trình của 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 11 năm 2020, Giám đốc Sở Giao 

thông vận tải yêu cầu: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trên địa bàn tỉnh nghiêm túc 

chấn chỉnh và khắc phục lỗi vi phạm của các phương tiện (theoPhụ lục 1 và Phụ 

lục 2 đính kèm). Báo cáo giải trình vi phạm gửi về Sở GTVT trước ngày 

15/01/2021. 

Các đơn vị vận tải xem nội dung văn bản và phụ lục đính kèm tại Trang 

thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải Ninh Bình.  

(Địa chỉ Website: www.sogiaothong.ninhbinh.gov.vn Vào Menu chọn: 

Quản lý vận tải và công nghiệp Chọn: Danh sách xe vi phạm  Chọn: 

Tháng 11/2020). 

2. Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm 

tra, theo dõi phương tiện tham gia khai thác tại bến thông qua Hệ thống thông 

tin giám sát hành trình; phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, kiên quyết 

không cho xuất bến các xe có thiết bị GSHT không hoạt động. Hàng tháng báo 

cáo các trường hợp vi phạm về Sở GTVT theo quy định. 

3. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp Phòng Pháp chế - An toàn, Phòng 

Quản lý VTPT&NL xác minh và xử lý vi phạm theo quy định hiện hành. 

Yêu cầu các đơn vị vận tải, các phòng, ban, đơn vị liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục ĐBVN (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, PCAT. 

                            (QT/125b) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hanh 
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