
 
 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-SGTVT 

 

Sóc Trăng, ngày 02 tháng 8 năm 2021 

  

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh nội dung thông báo số 1351/TB-SGTVT ngày 01 tháng 8 

năm 2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng 

 

Căn cứ Công văn 5418/TCĐBVN-VT ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Tổng 

cục đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn thời hạn sử dụng của Giấy nhận diện 

phương tiện, mã QR code cấp cho xe vận chuyển hàng hoá đi, đến, đi qua các địa 

phương đang áp dụng Chỉ thị 16.  

Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh lại nội dung với trường hợp hồ sơ nộp 

từ ngày 24/7/2021 đến ngày 01/8/2021 chỉ gia hạn thời gian (không thay đổi thông 

tin đã khai báo trước đó) như sau: Giấy nhận diện phương tiện kèm mã QR code 

đã được cấp cho các xe ô tô vận tải hàng hoá trong toàn quốc, được tiếp tục sử 

dụng để đi, đến, đi qua các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, 

cho đến khi có thông báo mới. (được hệ thống tự động gia hạn) 

Nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu in giấy nhận diện mới dán lên phương tiện 

làm theo 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. 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-02T14:32:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trang Trường Thanh<trangtruongthanh@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-02T14:26:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải<sogtvt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-02T14:26:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải<sogtvt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




