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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:         
V/v đôn đốc triển khai vận hành 

phần mềm kê khai thông tin Giấy 

nhận diện cho phương tiện vận tải 

hàng hóa. 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nam, ngày          tháng        năm   

                         Kính gửi:  

- Hiệp hội vận tải ô tô Hà Nam. 

- Các đơn vị vận tải trên địa bàn.      

   

Để tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phòng chống dịch 

Covid-19 tránh ùn tắc tại các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19; ngày 

26/8/2021, Sở Giao thông vận tải Hà Nam có Văn bản số 1455/SGTVT-QLVT-

PTNL về việc triển khai sử dụng phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho 

phương tiện vận tải hàng hóa; Văn bản số 1469/SGTVT-QLVT-PTNL, ngày 

27/8/2021 về việc triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện 

cho phương tiện vận tải hàng hóa; Văn bản số 1490/SGTVT-QLVT-PTNL về 

việc kiểm soát phương tiện vận chuyển hàng hóa tại Chốt kiểm soát dịch trên địa 

bàn tỉnh. 

Căn cứ Văn bản số 6311/TCĐBVN-VT, ngày 01/9/2021 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam; Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô 

Hà Nam; Các đơn vị vận tải trên địa bàn: 

1. Tích cực thông báo, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1570/QĐ-

BGTVT, ngày 24/8/2021 của Bộ GTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao 

thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian 

phòng, chống dịch Covid-19(sao gửi kèm theo công văn này) 

2. Tích cực thông báo, tuyên truyền sử dụng phần mềm kê khai thông tin 

Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa tại địa chỉ 

https://vantai.drvn.gov.vn (thay cho phầm mềm có địa chỉ www.luongxanh.drvn. 

gov.vn hoặc ứng dụng luồng xanh) theo các Văn bản hướng dẫn số 1455/SGTVT-

QLVT-PTNL ngày 26/8/2021 về việc triển khai sử dụng phần mềm kê khai thông 

tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa; Văn bản số 1469/SGTVT-

QLVT-PTNL, ngày 27/8/2021 của Sở GTVT Hà Nam về việc triển khai vận hành 

phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa 

(sao gửi kèm theo văn bản này) 

https://vantai.drvn.gov.vn/
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3. Tuyên truyền cho lái xe và người đi cùng có thể khai báo di chuyển nội địa 

phòng chống dịch Covid-19 theo phần mềm suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để 

phục vụ kiểm soát tại chốt nhanh chóng, giảm ùn tắc và góp phần phục vụ cho 

công tác phòng chống dịch bệnh được hiệu quả. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên(để t/h); 

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c); 

- Công an tỉnh Hà Nam;                         để p/h chỉ đạo các 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;                     Chốt  kiểm soát              

- Sở Y tế;                                                dịch trên địa bàn 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;   

- Ban Quản lý các KCN tỉnh (để tuyền truyền);                 

- Thanh tra Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu VT, QLVT-PTNL.                          

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Khổng Bình Nguyên 
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