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Số: 2954 /SGTVT-QLVTPT&NL 

V/v tiếp tục đôn đốc thực hiện về 

lắp đặt camera trên xe; thu phí điện 

tử không dừng và chuyển đổi biển 

số xe sang màu vàng theo quy định  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
————————————— 

        An Giang, ngày 30  tháng  12 năm 2021 

   

       Kính gửi:  

     - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang; 

 - Các Doanh nghiệp kinh doanh vận tải; 

 - Các bến xe khách huyện, thị xã, thành phố; 

            - Hiệp hội Vận tải ô tô An Giang.  

 

Căn cứ Công văn số 9257/VPCP-CN ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Văn 

phòng Chính phủ về việc thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng; chuyển 

đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải; 

Thực hiện Công văn số 6961/VPUBND-KTN ngày 23/12/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng; chuyển 

đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải.  

Qua rà soát các quy định có liên quan đến việc thực hiện dịch vụ thu phí 

điện tử không dừng; chuyển đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh 

doanh vận tải được áp dụng kể từ ngày 01/01/2022. 

Sở Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị, đối tượng liên quan tiếp tục 

triển khai thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Về lắp đặt camera trên xe 

Căn cứ Nội dung mục 6 Nghị quyết 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”, gồm các xe ô tô 

kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ trở lên (kể cả người lái 

xe); xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, xe đầu kéo. 

Đồng thời, đề nghị các Đơn vị vận tải đã lắp đặt camera trên xe thực hiện 

truyền dẫn dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải về máy 

chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo đúng nội dung tại Văn bản số 

9650/TCĐBVN-VT ngày 24/12/2021 (đính kèm nội dung văn bản). 

2. Về chuyển đổi biển số xe sang màu vàng cho xe ô tô kinh doanh vận tải 

Căn cứ Thông tư 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an, quy 

định về một loại biển số vàng dành cho xe kinh doanh vận tải hành khách. Theo 
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đó, xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày 1/8/2021 thì cần phải thực 

hiện đổi sang biển số vàng trước ngày 31/12/2021 (các xe hoạt động kinh doanh 

vận tải từ 1/8/2021 thì đã được cấp biển số vàng ngay từ khi đăng ký).  

Theo quy định, biển số vàng được áp dụng cho các loại xe sau: Xe chở 

khách theo tuyến cố định; xe buýt theo tuyến cố định; xe taxi; xe chở khách theo 

hợp đồng không theo tuyến cố định; xe chở khách du lịch. Đây là loại biển số xe 

có nền màu vàng và chữ màu đen rất dễ nhận biết. 

3. Về thu phí điện tử không dừng 

Thực hiện theo nội dung quy định tại Điều 9 (Thẻ đầu cuối gắn trên các 

phương tiện giao thông đường bộ), Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 

17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ “ 3. Chủ phương tiện không phải trả chi 

phí gắn thẻ đầu cuối cho lần lắp đặt đầu tiên trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

Từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 trở đi, chủ phương tiện phải trả chi phí gắn thẻ 

đầu cuối cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí”. Và được sử dụng dịch vụ thu phí 

điện tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí và một số tuyến cao tốc 

chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng.     

4. Đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô An Giang tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc 

đến các Hội viên và đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện về việc lắp đặt 

camera trên xe; thu phí điện tử không dừng và chuyển đổi biển số xe sang màu 

vàng trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo đúng quy định. 

 5. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải thực hiện kiểm tra, nhắc nhỡ các 

đơn vị, đối tượng liên quan thực hiện đảm bảo đúng thời gian theo quy định.  

Sở Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị, tổ chức tiếp tục triển khai thực 

hiện theo thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GTVT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Thanh tra Sở GTVT; 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 
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Đỗ Văn Thơm  
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