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UBND TỈNH HÀ NAM 

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 bổ sung chức năng cập nhập lại 

thông tin về hành trình và người trên 

phương tiện, cập nhập giấy xét 

nghiệm SARS-CoV-2. 

Hà Nam, ngày        tháng 8 năm 2021 

 
 

 

   Kính gửi: Các đơn vị vận tải trên địa bàn. 

 
Để đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý hoạt động vận tải hàng hóa góp 

phần cho quá trình lưu thông hàng hóa được thuận lợi, bảo đảm yêu cầu về phòng, 

chống dịch Covid-19;  

 Căn cứ Công văn số 6096/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 25/8/2021 

của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) về việc bổ sung chức năng cập nhập 

lại thông tin về hành trình và người trên phương tiện, cập nhập giấy xét nghiệm 

SARS-CoV-2; 

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nam hướng dẫn triển khai tới các đơn vị 

vận tải chức năng cập nhập bổ sung thông tin về hành trình và người trên phương 

tiện, cập nhập giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 trên Cổng thông tin đăng ký thẻ nhận 

diện cho phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải quốc gia tại địa chỉ 

https://luongxanh.drvn.gov.vn.  

(gửi kèm theo Hướng dẫn cập nhật bổ sung thông tin về hành trình và người 

trên phương tiện, cập nhập giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 - Ban hành kèm theo văn 

bản số 6096/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 25/8/2021 của Tổng cục ĐBVN) 

Sở GTVT Hà Nam thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải biết thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục ĐBVN                   

- UBND tỉnh                    (để báo cáo);  

- Ban ATGT tỉnh                      

- Giám đốc sở 

- Công an tỉnh 

- UBND các huyện, thị, thành phố 

- BQL khu công nghiệp tỉnh                   

- Các sở: Công thương; NN&PTNN;    (để p/h tuyên truyền); 

  Thông tin & truyền thông 

- Đài PT và TH tỉnh 

- Báo Hà Nam                            

- Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh 

- Thanh tra sở; 

- Trang TTĐT 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 
 

KT. GIÁM ĐỐC                                              

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
 

https://luongxanh.drvn.gov.vn/
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HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT BỔ SUNG THÔNG TIN VỀ HÀNH TRÌNH VÀ 

NGƯỜI TRÊN PHƯƠNG TIỆN, CẬP NHẬT GIẤY XÉT NGHIỆM SARS-CoV-2. 

(Kèm theo văn bản số 6096/TCĐBVN-KHCN, MT&HTQT ngày 25/8/2021) 

 

Khi thay đổi hoặc bổ sung thông tin về hành trình, người trên phương tiện 

hoặc Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 hết hiệu lực, đơn vị vận tải thực theo các 

bước sau. 

 LƯU Ý: ĐƠN VỊ VẬN TẢI KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ 

LẠI. 

Bước 1: Đơn vị vận tải đăng nhập vào tài khoản đã kê khai thông tin 

đăng ký trước đó tại địa chỉ: https://luongxanh.drvn.gov.vn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Cập nhật thông tin về người trên phương tiện nếu có thay đổi. 

Vào Menu Đơn đăng ký chọn Danh sách phương tiện “Đã duyệt” Ấn vào 

biểu tượng “Cái Bút” ngay đầu dòng để cập nhật thông tin lái xe và người đi 

cùng nếu có thay đổi so với kê khai ban đầu hoặc cập nhật thông tin về Giấy xét 

nghiệm âm tính SAR-CoV-2 còn hiệu lực (nếu giấy xét nghiệm cũ hết hiệu lực) 

của người trên phương tiện đã có trên phần mềm. 

https://luongxanh.drvn.gov.vn/
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Bước 3: Cập nhật hành trình nếu có thay đổi so với thông tin kê khai 

ban đầu theo hình sau. 

Đơn vị vận tải bỏ tích tại các luồng xanh đã đăng ký trước đó; sau đó chọn 

các luồng xanh đăng ký mới để cập nhật. 
 

 
 

Bước 4: Sau khi thực hiện xong nhấn nút “Cập nhật”. 

*Lưu ý: Đơn vị vận tải không phải in lại Giấy nhận diện. 
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