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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /SGTVT-QLVT,PTNL 
V/v thực hiện cấp thẻ nhận diện 

phương tiện nhằm tạo thuận lợi cho 

các phương tiện vận chuyển hàng hóa 

và vận chuyển công nhân trong thời 

gian tỉnh Sóc Trăng thực hiện Chỉ thị 

số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ 

 

      Sóc Trăng, ngày        tháng 7 năm 2021 

                      Kính gửi: 

              - Sở Công thương; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 

                           trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 
 

 
         

Căn cứ Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

Thông báo số 70/TB-VPUBND ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh – Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 

ngày 19 tháng 7 năm 2021; 

Thực hiện Công văn số 4979/TCĐBVN-VT ngày 18 tháng 7 năm 2021 của 

Tổng cục đường bộ Việt Nam về 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. 

Nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển 

công nhân hoạt động trên “luồng xanh” tỉnh Sóc Trăng được thuận lợi, giảm thời 

gian kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng trên đường và tại các chốt kiểm 

soát dịch. Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng đề nghị Sở Công thương, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với các loại hình vận chuyển hàng hóa từ tỉnh, thành phố khác đến địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

- Sở Công thương là cơ quan đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các đề nghị cấp thẻ 

nhận diện phương tiện của các tổ chức, cá nhân và của Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố có phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu (lương thực phẩm, 

nhu yếu phẩm cần thiết…),  phục vụ sản xuất kinh doanh, xe vận chuyển công nhân 

(ngoài khu công nghiệp An Nghiệp), xe vận chuyển hàng hóa ra tại cảng và nhập 
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thông tin đề nghị vào Cổng thông tin đăng ký luồng xanh – Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối tiếp nhận, tổng 

hợp các đề nghị cấp thẻ nhận diện phương tiện cho các tổ chức, cá nhân có xe vận 

chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp, mặt hàng nông sản, thủy sản và 

nhập thông tin đề nghị vào Cổng thông tin đăng ký luồng xanh – Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam. 

- Sở Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các đề nghị cấp 

thẻ nhận diện phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ xây dựng công trình 

của các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 1 tỉnh, Ban quản lý dự án 2 tỉnh và Ủy bản 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu vận chuyển và các xe vận chuyển 

“quá cảnh” (đi qua) địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

2. Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có nhu cầu vận 

chuyển hàng hóa trên địa bàn địa phương, đơn vị của tỉnh Sóc Trăng đi, đến địa bàn 

các tỉnh, thành phố đề nghị gửi thông tin về Sở Công thương hoặc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn để tổng hợp. 

(Đính kèm phụ lục hướng dẫn thao tác nhập thông tin vào Cổng thông tin 

đăng ký luồng xanh vận tải) 

3. Đề nghị các cơ quan đầu mối cung cấp địa chỉ mail và số điện thoại liên hệ 

cho các đơn vị đề nghị và Sở Giao thông vận tải để liên hệ cung cấp thông tin. 

4. Yêu cầu các đơn vị được cấp thẻ nhận diện phương tiện trong quá trình vận 

chuyển, lên xuống hàng hóa phải đảm bảo thực hiện các yêu cầu của công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và yêu cầu “5K” của Bộ Y tế. 

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát việc đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 của các đơn vị tại các 

điểm dừng, đỗ lên xuống hàng hóa trên địa bàn quản lý. 

Sở Giao thông vận tải gửi Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn để phối hợp./. 

 
    Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Các tổ chức, cá nhân; 
- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC                                              

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục: Hướng dẫn thực hiện thao tác nhập thông tin vào 

cổng thông tin đăng ký Luồng xanh vận tải 

1. Thành phần tài liệu 

Các cơ quan đầu mối gửi Giấy đề nghị cấp thẻ nhận diện phương tiện (Theo 

mẫu) và kèm danh sách phương tiện. (Lưu ý: Các nội dung tại Giấy đề nghị phải bảo 

đảm thông tin chính xác, đơn vị đề nghị phải chịu trách nhiệm đối với nội dung đã 

kê khai.). Cơ quan đầu mối tại nhận được Giấy đề nghị tiến hành nhập thông tin vào 

Cổng thông tin đăng ký luồng xanh vận tải – Tổng cục Đường bộ. 

Riêng đối với xe vận chuyển các loại hàng hóa có thời gian sử dụng ngắn cần 

ưu tiên được vận chuyển nhanh đến người tiêu dùng bao gồm:  Nông sản, thực phẩm 

tươi sống, hàng đông lạnh,….  Đề nghị đơn vị in bổ sung thêm nhãn “hàng mau 

hỏng” theo mẫu đính kèm phụ lục. 

2. Thao tác nhập liệu 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn đến các cơ quan đầu mối cách 

thức thực hiện thao tác nhập thông tin vào cổng thông tin đăng ký Luồng xanh vận 

tải theo các bước như sau: 

- Bước 1: Truy cập vào trang web luồng xanh của Tổng cục đường bộ theo 

đường link sau: http://luongxanh.drvn.gov.vn/. Sau khi truy cập ta sẽ nhập địa chỉ 

email của cơ quan đầu mối và bấm vào nhận mã xác thực như hình 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bước 2: Tiếp theo ta vào hộp thư mail vừa mới đăng ký để nhận mã xác 

thực từ hệ thống. Mã xác thực bao gồm một dãy số có sáu chữ số. Sau đó, 

ta nhập mã xác thực và chọn Tiếp tục như hình dưới. 

 

Nhập địa chỉ email của 

cơ quan đầu mối vào 

đây 

Email cơ quan đầu mối 

Sau khi nhập email bấm chọn 

vào đây 

http://luongxanh.drvn.gov.vn/
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- Bước 3: Nhập các thông tin của phương tiện và doanh nghiệp theo bảng 

dưới và bấm Gửi đề nghị chờ xét duyệt hồ sơ. Chú ý các mục dấu * không được bỏ 

trống. 

  

Nếu doanh nghiệp vận 

chuyển hàng hoá dễ 

hỏng chọn vào đây Sau khi điền hết thông 

tin chọn vào gửi đề nghị 

Tải mẫu đơn điền 

thông tin, đóng dấu 

doanh nghiệp sau đó 

scan hoặc chụp gửi 

file đính kèm 

Chọn lộ 

trình nội 

tỉnh và 

tuyến quốc 

gia của 

phương 

tiện tại 

đây 
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- Bước 4: Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành xét duyệt hồ sơ. Nếu hồ sơ 

không hợp lệ sẽ được trả về kèm lý do. Hồ sơ hợp lệ sẽ nhận mail của Sở GTVT tỉnh 

Sóc Trăng có chứa file in phù hiệu, cơ quan đầu mối có thể chuyển cho doanh nghiệp 

tự in và dán lên phương tiện theo quy định.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra, có thể tham khảo thêm video Hướng dẫn của Cty An Vui đơn vị 

phát triển theo đường link sau: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Gy3HnSs4fpE&zarsrc=30&utm

_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo  

2. Kết quả giải quyết 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp nhận thông tin đề nghị từ Cổng 

thông tin đăng ký luồng xanh vận tải do các cơ quan đầu mối nhập vào và tiến hành 

phê duyệt kết quả. Thời hạn giải quyết trong 0,5 ngày (Kể từ lúc cơ quan đầu mối 

chuyển thông tin trên Cổng thông tin đăng ký luồng xanh về Sở Giao thông vận tải) 

Kết Quả giải quyết (Giấy nhận diện (có mã tra cứu QR) tương ứng với mỗi 

phương tiện) được chuyển về tài khoản (hộp thư điện tử đăng ký) của cơ quan đầu 

mối để gửi cho các đơn vị đề nghị 

Đơn vị đề nghị thực hiện in Thẻ nhận diện phương tiện kèm theo mã QRCode 

lên giấy (khổ A5) và đóng dấu của đơn vị (nếu có) để dán trên kính phía trước và in 

lên giấy (khổ A4) để dán thêm lên kính hai bên cửa xe nhằm tạo thuận lợi cho việc 

kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng và hạn chế tiếp xúc để ngăn sự lây lan 

dịch bệnh (Lưu ý thực hiện quét thử mã QRCode để kiểm tra tính chính xác của các 

thông tin trước khi dán lên xe). 

Download phù hiệu 

tại đây 
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Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc đề nghị các cơ quan 

đầu mối liên hệ với Ông Nguyễn Ngọc Anh Khoa – SĐT:0918181957 hoặc Ông 

Đặng Hải Bình- SĐT: 0909120080 – Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng. 

Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng mong các cơ quan đầu mối cùng các doanh nghiệp 

cùng nhau phối hợp chặt chẽ và nhanh chóng, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu 

thông hàng hóa được thông suốt./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

 
 

Ghi chú: In nhãn “HÀNG MAU HỎNG: trên giấy màu vàng, đóng dấu treo của 

đơn vị và dán trên kính xe kèm theo thẻ nhận diện phương tiện đã được cấp. 
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Mẫu Giấy đề nghị cấp thẻ nhận diện phương tiện 

Tên đơn vị KDVT: ................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: .............. /..............  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sóc Trăng, ngày...... tháng...... năm 2021  

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP  

THẺ NHẬN DIỆN PHƯƠNG TIỆN ƯU TIÊN HOẠT ĐỘNG TRÊN CÁC 

“LUỒNG XANH” VẬN TẢI 
 

Kính gửi:     

- Tên Cơ quan đầu mối; 

- Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng. 

 

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải: .......................................................................... 

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .......................................................................... 

3. Địa chỉ trụ sở: ..................................................................................................... 

4. Số điện thoại (Fax): ........................................................................................... 

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp)  

số:........................................................... do.....................................................cấp 

ngày ......... tháng......... năm .................. 
 

BIỂN SỐ ĐĂNG KÝ (VD: 29A4151)* ......................................................................................  

LOẠI PHƯƠNG TIỆN (VD: Xe tải, Công ten nơ, đầu kéo, xe khách,...) * ...............................  

NHÃN HIỆU (VD: FORD, HUYNDAI,...) * .............................................................................  

Khối lượng hàng CC CP TGGTHIỆU (VD: 2000KG) * ............................................................  

HẠN ĐĂNG KIỂM * ..................................................................................................................  

            � Có phủ hiệu                   � Không có phủ hiệu 

� Có gắn thiệt bị giám sát hành chình. 

(Cam kết duy trì hoạt động trong suốt thời gian tham gia giao thông).      

� Không gắn thiết bị giám sát hành trình 

ĐỊA CHỈ XUẤT PHÁT * ............................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

ĐỊA CHỈ KẾT THÚC * ..............................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

LỘ TRÌNH ĐỀ NGHỊ: 

 .....................................................................................................................................................  
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 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ CẤP ( Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 ) 

Từ ngày *. …../……/2021     Đến ngày: ……/……/2021 

LOẠI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN *:  

- MỤC ĐÍCH LƯU THÔNG: được ưu tiên lưu thông trên các "luồng xanh" vận tải đi qua các 

khu vực kiểm soát phòng, chống dịch Covid - 19 tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 

Tôi xin cam kết tuân thủ các nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 theo quy định của 

bộ y tế, các cơ quan khác có liên quan; cam đoan nội dung kê khai nêu trên là đúng sự thật và 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu . 

Đại diện đơn vị kinh doanh vận tải 

(Ký tên, đóng dấu) 
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