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V/v tạo thuận lợi cho các phương
tiện vận chuyển hàng hóa đã được
cấp Thẻ nhận diện phương tiện
(kèm mã QRCode).

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện các Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại
cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác vận tải hàng hóa gắn với
phòng, chống dịch Covid-19. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng phần
mềm đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động
trên các “Luồng xanh” vận chuyển hàng hóa tại các địa phương áp dụng chỉ thị số
16/CT-TTg của Thủ tướng. Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí
Minh cũng đang tiếp tục cấp thẻ nhận diện cho các phương tiện vận chuyển hàng
hóa có nhu cầu đi đến, đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa đã được
cấp Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) lưu thông qua các chốt kiểm
soát, Sở Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối
hợp thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa đã được cấp Thẻ nhận diện
phương tiện (kèm mã QRCode) dán trên xe, chỉ đạo các Chốt kiểm soát dịch
Covid-19: Kết hợp kiểm tra lái xe và người ngồi trên xe có giấy xét nghiệm âm tính
trong vòng 72 giờ, kiểm tra thông tin lịch trình phương tiện bằng cách quét mã
QRCode đã được dán trên xe qua các ứng dụng quét mã QRCode trên điện thoại
thông minh (như: Zalo, ứng dụng chụp hình, ...) thay cho việc kiểm tra bằng hình
thức ghi chép những thông tin liên quan như trước đây, nhằm bảo đảm các phương
tiện được lưu thông thuận lợi, nhanh chóng, tránh ùn tắc giao thông tại các chốt
kiểm dịch.
2. Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hoá là các loại hàng mau hỏng
(là hàng đặc biệt bao gồm: hàng nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh),
các loại hàng thiết yếu, hàng hoá phục vụ sản xuất kinh doanh khi lưu thông giữa
các địa phương trong khu vực đang áp dụng Chỉ thị 16 theo chỉ đạo của Ủy ban
nhân dân tỉnh thì chỉ đạo cho các Chốt kiểm soát dịch trên địa bàn để có biện pháp
ưu tiên cho các phương tiện đã dán nhãn “HÀNG MAU HỎNG” được lưu thông
nhanh nhất qua chốt.

Sở Giao thông vận tải đã cấp Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode)
cho các phương tiện vận tải hàng hóa đang hoạt động trên tỉnh Ninh Thuận, Sở đề
nghị:
- Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố: phối hợp chỉ đạo các đơn vị
có liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cho phương tiện vận chuyển hàng
hóa, bảo đảm thông suốt, ưu tiên cho các phương tiện đã được cấp Giấy nhận diện
phương tiện, đặc biệt hàng hóa là “HÀNG MAU HỎNG” lưu thông thuận lợi,
nhanh chóng.
- Sở Thông tin và Truyền thông: đăng tải thông tin cấp Thẻ nhận diện
phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải tại
địa chỉ http://luongxanh.drvn.gov.vn cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Ninh
Thuận đi về các tỉnh và thành phố lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận để
các doanh nghiệp, cá nhân trong lĩnh vực vận tải được biết và triển khai thực hiện.
Hướng dẫn được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ:
http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sogtvt/Pages/Default.aspx mục “Thông
báo mới”.
Sở Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối
hợp triển khai thực hiện./.
( Gửi kèm Ví dụ: Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) của xe được cấp)
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