UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 808 /UBND- KTHT

Lập Thạch, ngày 20 tháng 5 năm 2022

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 trên địa bàn huyện.

Kính gửi:
- Công an huyện Lập Thạch;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;
- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải.
Thực hiện Văn bản số 4358/BGTVT-VT ngày 5/5/2022 của Bộ GTVT;
Văn bản số 1328/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 09/5/2022 của Sở Giao thông vận
tải tỉnh Vĩnh Phúc về việc 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.
Nhằm góp phần đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về thu thập,
lưu trữ và xử lý dữ liệu, thông tin cá nhân trên môi trường mạng theo nội dung Văn
bản số 4358/BGTVT-VT ngày 5/5/2022 của Bộ GTVT, Văn bản số 1328/SGTVTQLVTPT&NL ngày 09/5/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc, UBND
huyện Lập Thạch đề nghị Công an huyện Lập Thạch, Phòng Văn hóa và Thông tin
huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện một số nội dung sau:
1. UBND các xã, thị trấn
Phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, hướng dẫn và yêu cầu các tổ
chức, cá nhân kinh doanh vận tải, xe mô tô 2 bánh vận chuyển hành khách, hàng
hóa có ứng dụng công nghệ 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.
+ 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.
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm
các sai phạm;
2. Công an huyện
- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm bắt thông tin,
kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo

tính răn đe, đặc biệt là các tổ chức cá nhân có hành vi sử dụng trái phép dữ liệu cá
nhân, xâm phạm quyền riêng tư của hành khách trong hoạt động của lái xe có ứng
dụng công nghệ.
- Phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, hướng dẫn và yêu cầu các tổ
chức, cá nhân kinh doanh vận tải, xe mô tô 2 bánh vận chuyển hành khách, hàng
hóa có ứng dụng công nghệ trên địa bàn thực hiện đúng quy định.
3. Phòng Văn Hóa và Thông tin
Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến 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; Pháp luật về an ninh
mạng; công tác 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.
4. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải (đặc biệt là các đơn vị taxi),
xe mô tô 2 bánh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ
- Tuân thủ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Nghị định số 10/2020/NĐCP 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.
- Chấp hành 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. Nghiêm cấm cung cấp thông tin số điện
thoại, nick facebook, zalo… của khách hàng cho bên thứ 3 để trục lợi hoặc sử dụng
thông tin khách hàng gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.
5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện giám sát,
kiểm tra các xe taxi, chú trọng kiểm tra việc chấp hành bảo mật thông tin khách
hàng của lái xe. Phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm khi có hành vi
bán thông tin khách hàng cho bên thứ 3 để trục lợi, hoặc sử dụng thông tin khách
hàng vào các hoạt động mà chưa được khách hàng đồng ý.
Uỷ ban nhân dân huyện Lập Thạch đề nghị các Cơ quan, đơn vị phối hợp
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KTHT.
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