
 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

 

Số:           /BGTVT-VT 

V/v tăng cường công tác quản lý đối với 

người điều khiển xe ô tô, xe 2 bánh kinh 

doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa có 

ứng dụng công nghệ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2022 

                  Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

Để tăng cường công tác quản lý đối với đơn vị kinh doanh vận tải, người điều 

khiển xe ô tô kinh doanh vận tải, xe mô tô 2 bánh vận chuyển hành khách, hàng hóa có 

ứng dụng công nghệ nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thu 

thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu, thông tin cá nhân trên môi trường mạng, Bộ Giao thông 

vận tải (GTVT) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chỉ đạo Sở GTVT chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa 

phương trên địa bàn: 

1. Hướng dẫn và yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, người điều 

khiển xe ô tô kinh doanh vận tải, người điều khiển xe mô tô 2 bánh để vận chuyển hành 

khách, hàng hóa trên địa bàn thực hiện đúng quy định của: 

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 

17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận 

tải bằng xe ô tô; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và quy định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Pháp luật về an ninh mạng; phòng chống hành vi sử dụng trái phép dữ liệu 

cá nhân, hành vi xâm phạm quyền riêng tư của hành khách trong hoạt động của lái 

xe có ứng dụng công nghệ. 

2. Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp 

luật theo từng lĩnh vực chuyên ngành quản lý. 

Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó TTg Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Công an, Thông tin và Truyền thông; 

- Thanh tra Bộ GTVT; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin; 

- Các Sở GTVT; 

- Lưu: VT, V.Tải (Phongdq). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Đình Thọ 
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