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UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

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

 
Số:          /SGTVT-QLVT&PT      Quảng Ninh, ngày        tháng  7  năm 2021 
V/v Chấn chỉnh việc sử dụng Thẻ nhận 

diện hoạt động trên luồng xanh 
 

 
 

 

  Kính gửi:   

    - UBND Các địa phương trong tỉnh; 

    - Thanh tra Sở Giao thông vận tải; 

- Các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện văn bản số 5249/TCĐBVN-VT ngày 26/7/2021 của Tổng Cục 

đường bộ Việt Nam về việc kiểm soát công tác sử dụng giấy nhận diện phương tiện 

hoạt động trên luồng xanh, Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh có ý kiến như sau: 

1. Đối với các đơn vị vận tải đã được cấp Thẻ nhận diện có mã QR Code 

cho phương tiện hoạt động trên luồng xanh: 

- Lưu trữ giấy đề nghị và các tài liệu liên quan đến phòng, chống Covid-19, 

phiếu xét nghiệm của lái xe để phục vụ công tác hậu kiểm; 

- Thực hiện đăng ký vận chuyển đúng loại hàng hóa thiết yếu theo hướng 

dẫn số 4349/BCT-TTTN ngày 21/7/2021 của Bộ Công thương về việc hàng hóa, 

dịch vụ thiết yếu (gửi đính kèm) khi đi đến các địa phương đang thực hiện giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Đi đúng hành trình đã đăng ký và duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng chống dịch đối với phương tiện và lái xe trong suốt hành trình vận chuyển; 

- Thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch theo hướng dẫn của Sở 

GTVT tại văn bản số 3806/SGTVT-QLVT&PT ngày 14/7/2021 hướng dẫn quy 

trình phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải; 

- Lái xe, người đi trên xe vận chuyển hàng hóa trước khi vào tỉnh phải có 

Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 bằng phương 

pháp PCR còn hiệu lực trong vòng 3 ngày (72 giờ kể từ khi có kết quả xét 

nghiệm). 

2. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với phòng Quản lý vận tải 

& phương tiện triển khai hậu kiểm đối với các đơn vị có phương tiện được cấp Thẻ 

nhận diện có mã QR Code, trong đó lưu ý tập trung đối với các đơn vị có phương 

tiện kinh doanh vận tải có gắn thiết bị giám sát hành trình. 

3. Giao Trung tâm sát hạch lái xe & Giám sát giao thông vận tải đường bộ 

Quảng Ninh giám sát hoạt động vận tải của các phương tiện vận tải đã được cấp 

Thẻ nhận diện thông qua thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác hậu kiểm 

và phối hợp xử lý theo quy định. 
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4. Đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo các chốt kiểm soát duy 

trì công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe 

đối với xe đã được cấp Thẻ nhận diện. Nội dung kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế tại văn bản số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 và  văn bản số 5886/BYT-MT 

ngày 22/7/2021; văn bản số 4585/UBND-DL1 ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch và hướng dẫn của Sở GTVT tại 

văn bản số 3806/SGTVT-QLVT&PT ngày 14/7/2021 hướng dẫn quy trình 

phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải (gửi đính kèm). 

Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai, 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Tổng Cục ĐBVN (b/c); 

- Văn phòng Sở (đăng Website); 

- Lưu: VP, QLVT&PT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

      Bùi Hồng Minh 
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