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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-SGTVT 

 

Sóc Trăng, ngày 01 tháng 8 năm 2021 

  

THÔNG BÁO 

Về việc hướng dẫn cập nhật thời gian cho “Thẻ nhận diên phương tiện ưu tiên 

hoạt động trên luồng xanh” đã cấp có thời hạn đến ngày 01/8/2021. 

 

Căn cứ Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 

1806/QĐ-UBND, ngày 18/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có phương tiện đã được 

cấp “Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh” có thời hạn 

đến ngày 01/8/2021 như sau: 

- Hồ sơ nộp trước ngày 24/7/2021: nộp hồ sơ trực tiếp trên hệ thống 

(không thông qua đầu mối) theo mẫu đơn đề nghị ở Phụ lục I và hướng 

dẫn nhập hồ sơ ở Phụ lục II đính kèm Thông báo số 1349/TB-SGTVT 

ngày 01/8/2021 của Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng. 

- Hồ sơ nộp từ ngày 24/7/2021 đến ngày 01/8/2021: 

+ Trường hợp có nhu cầu thay đổi thông tin: nộp hồ sơ trực tiếp trên 

hệ thống (không thông qua đầu mối) theo mẫu đơn đề nghị ở Phụ lục I 

và hướng dẫn nhập hồ sơ ở Phụ lục II đính kèm Thông báo số 1349/TB-

SGTVT ngày 01/8/2021 của Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng.  

+ Trường hợp chỉ gia hạn thời gian: tổng hợp thông tin Thẻ nhận diện 

phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh đã cấp (gồm: biển số xe, 

tên tổ chức hoặc cá nhân, thời hạn của thẻ hiện tại) có nhu cầu gia hạn 

gửi về hộp thư điện tử sau: dhbinh@soctrang.gov.vn. Sau khi có mail 

xác nhận đã cập nhật thông tin cho phương tiện, tiến hàng tải tập tin cập 

nhật mới (xem hướng dẫn tại Mục 3 ở Phụ lục II đính kèm Thông báo 

số 1349/TB-SGTVT ngày 01/8/2021 của Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng). 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có 

liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh Sóc Trăng; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- Công an tỉnh Sóc Trăng; 

- Thanh Tra Sở; 

- Các tổ chức, cá nhân 

- Lưu: VT; QLVT,PTNL. 
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