UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 1420 /SGTVT-QLVTPTNL
V/v Triển khai phần mềm kê khai thông
tin, cấp Giấy nhận diện gắn mã QRcode cho
phƣơng tiện theo phƣơng thức tự động.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 27 tháng 8 năm 2021

Kinh gửi:
- Các đơn vị vận tải vận tải trên địa bàn tỉnh;
- Hiệp hội vận tải ô tô Thái Bình;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, để đáp ứng yêu cầu cho công tác
quản lý hoạt động vận tải hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị vận tải, góp phần
cho quá trình lƣu thông hàng hóa đƣợc thuận lợi, bảo đảm yêu cầu về phòng, chống
dịch Covid-19. Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam đã hoàn thiện phần mềm kê khai thông
tin Giấy nhận diện cho phƣơng tiện vận tải hàng hóa. Thông tin kê khai để cập nhật
hoặc sửa đổi do đơn vị vận tải tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác
thông tin đã kê khai (theo các hướng dẫn tại văn bản số 6102 /TCĐBVNKHCN,MT&HTQT ngày 25/8/2021; văn bản số 6096/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT
ngày 25/8/2021; 6137/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 26/8/2021 )
Sở Giao thông vận tải Thái Bình hƣớng dẫn các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh
về việc triển khai phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phƣơng tiện vận
chuyển hàng hóa phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhƣ sau:
1. Kể từ 18 giờ ngày 26/8/2021
- Để đƣợc cấp mới Giấy nhận diện cho phƣơng tiện vận chuyển hàng hóa có mã
QRcode, các đơn vị sử dụng phần mềm tại địa chỉ: https://vantai.drvn.gov.vn , và làm
theo hƣớng dẫn tại phụ lục “ HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KÊ KHAI
THÔNG TIN GIẤY NHẬN DIỆN CHO PHƢƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNG HÓA”
kèm theo văn bản này.
- Sau khi đƣợc cấp mã QRcode, đề nghị in ra và dán lên xe theo quy định.
- Trong quá trình sử dụng, nếu có nhu cầu thay đổi thông tin (về lộ trình, ngƣời
trên phƣơng tiện hoặc giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 còn hiệu lực) đơn vị vận tải truy
cập vào menu “Danh sách xe đăng ký”và chọn chức năng sửa thông tin, kiểm tra thông
tin sau khi sửa, ấn nút “cập nhật” và lƣu lại thông tin đã sửa. Lƣu ý: Sau khi đơn vị vận
tải đã sửa thông tin thành công hệ thống giữ nguyên mã QRCode đã được cấp, đơn vị
không cần thay thế, in lại mã QRCode sau khi sửa các thông tin trên phần mềm.
- Trong quá trình thực hiện nếu các đơn vị vận tải có khó khăn, vƣớng mắc đề
nghị báo cáo về Sở Giao thông vận tải Thái Bình qua số điện thoại: 0227.3643355
(đƣờng dây nóng); 0983214299( Lƣu Tuấn Bảo- Phó trƣởng phòng quản lý VTPTNL).

2. Đối với giấy nhận diện phƣơng tiện vận tải hàng hóa gắn mã QRcode đã đƣợc
Sở Giao thông vận tải phê duyệt trƣớc 18 giờ ngày 26/8/2021 trên phần mềm tại địa
chỉ:https://luongxanh.drvn.gov.vn đƣợc tiếp tục sử dụng đến khi hết hiệu lực. Sau khi
hết hiệu lực thì truy cập địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn để cập nhật thông tin và để
nhận mã QRCode mới, để sử dụng.
3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội vận tải ô tô Thái Bình
Tăng cƣờng tuyên truyền tới các đơn vị vận tải về công tác phòng chống dịch
Covid-19 trong hoạt động vận tải và việc đăng ký cấp “Giấy nhận diện phƣơng tiện”
gắn mã QRcode. Yêu cầu các đơn vị vận tải tự kê khai đăng ký, không qua dịch vụ
trung gian để tránh bị lừa đảo.
Đề nghị các đơn vị khẩn trƣơng triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
KT.GIÁM ĐỐC
- Nhƣ trên (t/h);
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Giám đốc Sở GTVT (để b/c) ;
- Sở Y tế (để p/h) ;
- Công an tỉnh (để p/h) ;
- Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình (để đƣa tin);
- Đăng tải trên trang TTĐT Sở;
- Lƣu: VT, QLVTPTNL.

Chu Tiến Dũng

