
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  9  năm 2021 
V/v Tổ chức giao thông, kiểm soát dịch 

đối với hoạt động vận tải bằng ô tô 
 

 

 

  Kính gửi:   

- Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Ninh; 

- Các đơn vị vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát 

dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch 

Covid-19, Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh đã tham mưu, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại văn bản số 4750/BC-SGTVT ngày 28/8/2021 về việc triển khai 

Quyết định trên phù hợp với tình hình đặc thù của tỉnh. 

Trong thời gian UBND tỉnh xem xét, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các 

biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo hiện nay của Bộ GTVT và 

của tỉnh, Sở Giao thông vận tải đề nghị: 

1. Đối với các đơn vị vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh: 

- Điều chỉnh phương án phòng, chống dịch của đơn vị theo hướng dẫn tạm 

thời của Bộ GTVT tại Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 (gửi 

đính kèm) và các chỉ đạo hiện nay của UBND tỉnh Quảng Ninh. 

- Kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code đúng đối 

tượng (xe tải, xe công ten nơ, xe đầu kéo và xe chuyên dùng) trên phần mềm của 

Tổng Cục đường bộ Việt Nam theo hướng dẫn của Sở GTVT tại văn bản số 

4726/SGTVT-QLVT&PT ngày 27/8/2021 về việc triển khai cấp Thẻ nhận diện 

có mã QR Code cho các phương tiện vận tải hàng hóa (gửi kèm theo). 

2. Đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Ninh phối hợp tuyên truyền đến các 

đơn vị vận tải hàng hóa trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt 

động vận tải, quy định trong phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ GTVT, UBND Tỉnh và các văn bản của Sở GTVT đã ban 

hành. 

Sở Giao thông vận tải đề nghị Hiệp hội vận tải phối hợp và yêu cầu các 

đơn vị vận tải hàng hóa trên địa bàn nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên (t/h); 

- 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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