
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

 

Số:          /TCĐBVN-PCTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày     tháng 8 năm 2021 

    V/v tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý đối với  

phương tiện vi phạm giấy (thẻ) nhận diện  

phương tiện có mã QRCode. 

 

 

Kính gửi: 

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh, 

thành phố trực thuộc TW; 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở GTVT – XD Lào Cai. 

 

Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

(ĐBVN) đã có nhiều văn bản gửi UBND, Sở GTVT các tỉnh, Thành phố hướng 

dẫn về việc cấp giấy (thẻ) nhận diện phương tiện có mã QRCode (sau đây gọi là 

giấy nhận diện) hoạt động trên luồng xanh, để tạo điều kiện thuận lợi cho 

phương tiện vận tải hàng hóa, công nhân, chuyên gia lưu thông qua các địa 

phương đang áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Tuy nhiên, qua kiểm 

tra trên hệ thống cập nhật dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các phương 

tiện và các ý kiến phản ánh, có nhiều phương tiện sử dụng giấy nhận diện 

“luồng xanh” có các hiện tượng: đi sai tuyến đường, chở hàng hóa không đúng, 

chở người không đúng đối tượng, mục đích đã đăng ký lưu hành trên “luồng 

xanh”. Tổng cục ĐBVN đề nghi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các 

tỉnh, thành phố trực thuộc TW; các Sở GTVT, Sở GTVT – XD Lào Cai và các 

doanh nghiệp vận tải thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố 

trực thuộc TW: Chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương, tăng cường 

kiểm tra, giám sát, tại các chốt kiểm soát và địa điểm tập kết phương tiện, trung 

chuyển, giao nhận hàng hóa (cảng, bến, nhà ga, kho, bãi, khu công nghiệp, cơ sở 

sản xuất…), kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy 

định về phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Đề nghị các Sở GTVT và Sở GTVT – XD Lào Cai: 

2.1. Xác định rõ các chủ phương tiện, chủ doanh nghiệp vận tải chịu trách 

nhiệm chính trong việc khai báo, đăng ký và thực hiện đúng quy định về việc 

tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch, không gây ùn tắc giao thông. 

Yêu cầu các lái, phụ xe tuân thủ sự kiểm tra, giám sát của các lực lượng chức 

năng tại khu vực kiểm tra và các chốt phòng chống dịch.  

2.2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hậu kiểm đối với các đơn 

vị có phương tiện được cấp thẻ nhận diện phương tiện có mã QRCode hoạt động 

trên “luồng xanh”; kiểm tra lộ trình hoạt động của các phương tiện trên hệ thống 

cập nhật dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện. Có văn bản 

chấn chỉnh nhắc nhở các chủ xe, người đứng đầu các đơn vị vận tải có xe vi 
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phạm; nếu tiếp tục vi phạm ngoài xử lý vi phạm theo quy định, áp dụng biện 

pháp: thu hồi thẻ nhận diện, không gia hạn hoặc từ chối không cấp thẻ nhận diện 

có mã QRCode hoạt động trên “luồng xanh”. 

Tổng cục ĐBVN đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các 

tỉnh, thành phố trực thuộc TW quan tâm chỉ đạo. Đề nghị các Sở GTVT và Sở 

GTVT – XD Lào Cai triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- TT. Bộ GTVT Lê Đình Thọ (để b/c);  

- PTCT. Phan Thị Thu Hiền (để theo dõi); 

- Vụ VT, PC-Ttra; 

- Trung tâm TT&TT đường bộ; 

- Lưu: VT, PCTT (4b).                                 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

Nguyễn Văn Huyện 
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PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

Kính trình: Phó Tổng Cục trưởng Phan Thị Thu Hiền 

1. Cơ quan chủ trì trình: Vụ Pháp chế - Thanh tra 

2. Cơ quan phối hợp:   

3. Trích yếu nội dung dự thảo văn bản trình: Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu  

4. Tóm tắt nội dung công việc trình:   

5. Ý kiến của cơ quan chủ trì trình:   

6. Ý kiến bảo lưu (nội dung đề nghị được bảo lưu ý kiến của mình):  

7. Mức độ khẩn, mật, phạm vi lưu hành: 

- Mức độ khẩn: Hỏa tốc                     Khẩn                               Thượng khẩn 

- Mức độ mật:   Mật                           Tối mật                            Tuyệt mật      

      + Căn cứ đề xuất mức độ mật của văn bản:……………………………………. 

  + Được phép sao chụp                                 Không được phép sao, chụp  

 - Tài liệu hạn chế lưu hành:  

 8. Dự kiến số lượng bản phát hành:  

 9. Tài liệu kèm theo: 

STT Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, tháng, 

năm văn bản 

Trích yếu nội dung 

văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

1     

10. Chữ ký, ý kiến của bộ phận kiểm soát về thể thức văn bản: 

- Họ tên:  Nguyễn Thị Thắm                        Chữ ký:   

- Ý kiến:   

11. Chữ ký của chuyên viên, lãnh đạo cơ quan chủ trì trình: 

CHUYÊN VIÊN 

(Chữ ký, họ tên) 

 

 

 

Phạm Thu Hường 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Chữ ký, họ tên) 

 

 

 

Hoàng Hồng Hạnh 

Ý kiến giải quyết của Lãnh đạo Tổng cục 

 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

 

Số:......./PT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Ngày        tháng        năm 2021 
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