UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1770 /SGTVT-QLVT

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 7 năm 2021

V/v hướng dẫn đăng ký Thẻ nhận
diện phương tiện ưu tiên lưu thông
đi, đến/qua vùng có dịch Covid-19.

Kính gửi: Các đơn vị, hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện Văn bản số 4974/TCĐBVN-VT ngày 17/7/2021 của Tổng cục
Đường bộ Việt Nam về việc tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng
mau hỏng; văn bản số 4979/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021 của Tổng cục Đường bộ
Việt Nam về việc triển khai sử dụng phần mềm đăng ký cấp và quản lý, sử dụng
Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các “Luồng
xanh” vận tải;
Ngày 18/7/2021 của Sở Giao thông vận tải đã triển khai Công văn số
1763/SGTVT-QLGT về việc tổ chức phân luồng giao thông (tạo luồng xanh) cho
các phương tiện lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong thời gian
thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg,
Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận thông báo hướng dẫn các đơn vị kinh
doanh vận tải, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký Thẻ nhận diện phương tiện ưu
tiên lưu thông đi, đến/qua vùng có dịch Covid-19:
1. Các Đơn vị vận tải hàng hóa
a) Thực hiện sử dụng phần mềm để đăng ký 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, khai báo các thông tin và thực hiện gửi đề nghị theo
hướng dẫn trên phần mềm đến Sở Giao thông vận tải nơi đơn vị vận tải đăng ký
kinh doanh, đơn vị tự in và đóng dấu của đơn vị lên giấy nhận diện phương tiện
kèm mã QRCode lên giấy (khổ A5) để dán trên kính phía trước xe và lên giấy (khổ
A4) để dán thêm lên kính hai bên cửa xe.
b) Đối với phương tiện vận chuyển hành hóa là hàng mau hỏng (hàng nông
sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh) lưu thông từ các địa phương trong khu
vực cách ly theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 969/TTg-KGVX
ngày 17/7/2021 đến các địa phương, khu vực không áp dụng biện pháp cách ly theo
Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và ngược lại: yêu cầu các đơn vị vận tải thực
hiện in bổ sung thêm nhãn “HÀNG MAU HỎNG” (theo mẫu đính kèm) trên giấy

màu vàng, đóng dấu treo của đơn vị, thực hiện dán trên kính phía trước và trên kính
hai bên thành xe kèm theo Thẻ nhận diện phương tiện (có mã QRCode) đã được cấp.
c) Đơn vị vận tải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết chỉ sử
dụng nhãn “HÀNG MAU HỎNG” khi vận chuyển phải đúng đối tượng, thực hiện
đúng các quy định về sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (có mã QRCode); hoạt
động đúng hành trình, dừng, đỗ bốc xếp dỡ hàng hóa tại địa điểm đã ghi trong giấy
vận tải và trên Thẻ nhận diện.
d) Thông báo cho các địa phương đơn vị vận chuyển hàng đi đến và cho các
Chốt kiểm soát để có biện pháp ưu tiên cho các phương tiện đã dán nhãn “HÀNG
MAU HỎNG” được lưu thông nhanh nhất qua chốt.
đ) Các đơn vị có yêu cầu vận chuyển hàng hóa đi, đến hoặc đi qua Thành
phố Hồ Chí Minh có thể tự lựa chọn sử dụng phần mềm do Sở Giao thông vận tải
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai hoặc sử dụng phần mềm của Tổng cục
cung cấp để được cấp Thẻ nhận diện phương tiện cho đơn vị mình. Thẻ nhận diện
phương tiện do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp được tiếp tục
sử dụng cho đến khi hết thời hạn ghi trên thẻ.
2. Giao Phòng Quản lý vận tải:
a) Thực hiện theo dõi và đôn đốc quá trình giải quyết hồ sơ cấp Thẻ nhận
diện phương tiện tại Sở Giao thông vận tải trên địa bàn khu vực quản lý, phối hợp
giải quyết của các Sở Giao thông vận tải.
b) Tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Giám
đốc Sở xem xét, giải quyết.
c) Đầu mối tiếp nhận thông tin (Ông Nguyễn Thành Nguyên – Phó trưởng
Phòng Quản lý vận tải, mail: captheQRCode.ninhthuan@gmail.com, điện thoại:
0913646045).
Sở Giao thông vận tải đề nghị:
- Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân 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, hành khách 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 đăng ký 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 TP. Hồ Chí Minh 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.
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp thông tin đến các đơn vị
kinh doanh vận tải của địa phương có hoạt động vận tải lưu thông qua địa bàn tỉnh

Ninh Thuận thực hiện các nội dung tại văn bản này cũng như thực hiện nghiêm các
yêu cầu, quy định về phòng chống dịch Covid-19.
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”./.
Gửi kèm:
- Hướng dẫn đăng ký Thẻ nhận diện phương tiện (QR Code) cho Phương
tiện ưu tiên lưu thông đi, đến/qua vùng có dịch Covid-19;
- Mẫu Giấy đề nghị cấp Thẻ nhận diện Phương tiện ưu tiên hoạt động trên
các “Luồng xanh” vận tải;
- Mẫu Logo “HÀNG MAU HỎNG”.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (b/c);
- Tổng cục QLĐBVN (b/c);
- Cục QLĐB IV;
- UBND tỉnh (b/c);
- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh (b/c);
- Ban ATGT tỉnh;
- Sở GTVT các tỉnh/thành phố;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể;
- Sở TT&TT (để đăng tải);
- Báo Ninh Thuận; TTPTTH Ninh Thuận (để đưa tin);
- UBND các huyện/thành phố;
- BCĐ PCD Covid-19 các huyện/thành phố;
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, QLGT, QLVT TN.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Vinh

