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V/v hướng dẫn triển khai thực hiện phần 

mềm kê khai thông tin giấy nhận diện 

cho phương tiện vận tải hàng hóa và bổ 

sung chức năng cập nhật lại thông tin về 

hành trình và người trên phương tiện, 

cập nhật giấy xét nghiệm SARS-CoV-2. 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tam Dương, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

             
Kính gửi:  

- Công an huyện; 

- Phòng Văn hóa – TT; 

- Trung tâm VH-TT-TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

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

 

Ngày 27/8/2021 UBND huyện nhận được Văn bản số 2488/SGTVT-QLVT 

PT&NL của sở Giao thông Vận tải về vệc hướng dẫn triển khai thực hiện phần mềm 

kê khai thông tin giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa và bổ sung chức 

năng cập nhật lại thông tin về hành trình và người trên phương tiện, cập nhật giấy xét 

nghiệm SARS-CoV-2 (Gửi kèm Văn bản). 

Để đảm bảo việc kết nối liên thông, đảm bảo lưu thông thông suốt cho phương 

tiện và hàng hoá, giảm ùn tắc giao thông, ùn ứ hàng hoá tại các địa phương đang áp 

dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tạo điều kiện thuận lợi và ưu 

tiên cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa, có Thẻ nhận diện phương tiện được 

lưu thông thông suốt 24/24h, giảm thời gian kiểm tra, kiểm soát khi phương tiện đi 

qua các chốt kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch tại 

các địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

UBND huyện triển khai các nội dung hướng dẫn của sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc 

về triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin giấy nhận diện cho phương tiện 

vận tải hàng hóa “ Luồng xanh” và bổ sung chức năng cập nhật lại thông tin về hành 

trình và người trên phương tiện, cập nhật giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 trên giấy 

nhận diện phương tiện, cụ thể như sau: 

1. Đối với các đơn vị hoạt động vận tải: 

 - Bổ sung chức năng cập nhật lại thông tin về hành trình và người trên 

phương tiện, cập nhật giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 trên giấy nhận diện phương tiện 

đã cấp trước đó. 

(Hướng dẫn thực hiện chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Văn bản này). 

- Triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho 

phương tiện vận tải hàng hóa (việc kê khai thông tin để nhận Giấy nhận diện 

phương tiện thông qua mã QR-Code được thực hiện hoàn toàn tự động trên phần 

mềm không qua phê duyệt của các Sở GTVT). 

(Hướng dẫn thực hiện chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo Văn bản này). 

+ Hệ thống cấp giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa có mã QR-



 

Code trên địa chỉ: https://luongxanh.drvn.gov.vn/ sẽ không tiếp nhận đăng ký và 

cập nhật thông tin từ 18h00 ngày 26/8/2021.  

+ Để đăng ký mới, đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải truy cập địa chỉ 

https://vantai.drvn.gov.vn/. Sau khi nhận được mã QR-Code mới, đề nghị in và dán 

lên xe. Các xe đã được cấp mã QR-Code trước thời điểm 18h00 ngày 26/8/2021 tiếp 

tục được sử dụng đến khi hết hiệu lực. Sau khi hết hiệu lực đề nghị truy cập địa chỉ 

trang web: https://vantai.drvn.gov.vn/ để cập nhật thông tin và để nhận mã QR-Code 

mới. Sau khi nhận được mã QR-Code mới, đề nghị in và dán lên xe. 

+ Thông tin kê khai để cập nhật (hoặc sửa đổi) do đơn vị thực hiện và tự chịu 

trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã kê khai. Việc kê khai thông tin để 

nhận Giấy nhận diện phương tiện thông qua mã QR-Code được thực hiện tự động 

trên phần mềm (không qua phê duyệt của các Sở GTVT). 

+ Trong quá trình triển khai vận hành, sử dụng phần mềm, nếu có khó khăn, 

vướng mắc đề nghị các đơn vị vận tải phản ánh về Sở Giao thông vận tải qua địa chỉ 

email: quanlyvantai.vinhphuc@gmail.com hoặc gọi đến số điện thoại 0913.550.109 

(ông Nguyễn Chí Trung); 0919.062.270 (ông Trịnh Hùng Kiên) để tổng hợp, báo 

cáo Tổng cục ĐBVN để được xem xét, xử lý, hoàn thiện. 

+ Để đảm bảo tính công khai, minh bạch đồng thời giải quyết ngay được nhu 

cầu cấp Thẻ nhận diện phương tiện, đề nghị các đơn vị vận tải thực hiện việc đăng ký 

hồ sơ trên phần mềm cấp tự động. 

2. Đề nghị Công an huyện chỉ đạo lực lượng Công an các xã, thị trấn nắm tình 

hình, xử lý vi phạm đối với các hiện tượng “cò mồi, làm dịch vụ” cấp Thẻ nhận diện 

phương tiện (nếu có). 

3. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa  - TT – TT huyện tuyên 

truyền về nội dung Văn bản này và những nội dung hướng dẫn được ban hành kèm 

theo Văn bản này trên các phương tiện thông tin, đại chúng để các đơn vị vận tải và 

toàn thể nhân dân được biết, thực hiện. 

4. Giao UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, triển khai các nội dung của Văn 

bản này đến các đơn vị vận tải trên địa bàn quản lý biết thực hiện. Thường xuyên 

kiểm tra, cập nhật tình hình về người và các phương tiện từ vùng dịch về địa phương 

để quản lý và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo an 

toàn theo quy định. 

Yêu cầu các phòng, cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện các 

nội dung trên./. 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT + KT&HT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

Đào Hải Nam 
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