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Chấp hành quy định mới, nhiều doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện đã đã gắn
&quot;hộp đen&quot; trên phương tiện của mình. Nhưng có một thực trạng đáng báo
động là phần mềm quản lý &quot;hộp đen&quot; lại đưa ra những cảnh báo tốc độ trái
quy định của pháp luật.
Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh
doanh vận tải bằng xe ô tô đã quy định lộ trình gắn thiết bị giám sát hành trình (gọi tắt là hộp
đen) trên xe ô tô. Đến nay số phương tiện kinh doanh vận tải tại Bình Thuận thuộc diện phải
gắn thiết bị giám sát hành trình đã đạt đến 50%.
Tuy nhiên, hiện nay có nhiều đơn vị bán, gắn thiết bị giám sát hành trình được Bộ GTVT
cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn đã chào giá mang tính cạnh tranh đến các chủ phương tiện vận
tải trong cả nước nói chung, Bình Thuận nói riêng. Trong số đó, có đơn vị lắp không đủ thiết bị,
phụ kiện đạt chuẩn lên xe ô tô; đặc biệt, có đơn vị bán và lắp đặt phần mềm quản lý hộp đen
không đúng quy định của pháp luật về cảnh báo tốc độ chạy xe.
Thực tế cho thấy, có những xe ô tô khách đến 30 ghế hoạt động trong khu vực đông dân cư
với tốc độ trên 50 km/h; ngoài khu vực đông dân cư tốc độ đến 100 km/h nhưng phần mềm thể
hiện là không vi phạm tốc độ chạy xe:
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Tốc độ xe (loại 16 ghế) đạt đến 94 km/h trên đường tỉnh 706 thuộc Bình Thuận nhưng p

Xe đạt tốc độ 87 km/h trên QL55, phần mềm báo không vượt tốc độ cho phép
Theo Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT ngày 17/7/2009 của Bộ GTVT quy định về tốc độ và
khoảng cách xe cơ giới chạy trên đường bộ thể hiện như sau:
Điều 6. Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ trong khu vực
đông dân cư:

Loại xe cơ giới đường bộ

Tốc độ tối đa (km/h)
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Ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi; ô tô tải có trọng tải dưới 3.500 kg.

50

Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi; ô tô tải có trọng tải từ 3.500 kG trở lên; ô tô sơ mi rơ moóc; ô tô kéo r

40

Điều 7. Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ ngoài khu vực
đông dân cư:

Loại xe cơ giới đường bộ

Tốc độ tối đa (km/h)

Ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi (trừ ô tô buýt); ô tô tải có trọng tải dưới 3.500 kg.

80

Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (trừ ôtô buýt); ô tô tải có trọng tải từ 3.500 kG trở lên.
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70

Ô tô buýt; ôtô sơ mi rơ moóc; ô tô chuyên dùng; xe mô tô.

60

Ô tô kéo rơ moóc; ô tô kéo xe khác; xe gắn máy.

50

Vấn đề tuyên truyền, phổ biến và cảnh báo vi phạm tốc độ trên phần mềm quản lý vận hành
hộp đen lắp hộp đen trên xe ô tô là rất cần thiết để chủ xe, lái xe chấp hành tốt pháp luật về
ATGT, nhất là năm ATGT 2012. Nhưng nếu vì lý do này, hay lý do khác mà doanh nghiệp vận
tải lắp đặt thiết bị hộp đen không hợp chuẩn thì việc chấp hành quy định pháp luật chỉ còn
mang tính hình thức. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm kiểm tra, chấn chỉnh những
bất cập kể trên.
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