
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:             /SGTVT-QLVTPT&NL 

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 trong 

vận tải bằng ô tô.  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Khánh Hòa, ngày      tháng  9  năm 2021 

 

 

Kính gửi :  

- Công an tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Thanh tra Sở; 

- Các đơn vị vận tải bằng ô tô. 

Căn cứ Quyết định 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 về việc ban hành 

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; 

Căn cứ Văn bản 6492/TCĐB-VT ngày 13/9/2021 của Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại 

Quyết định 1570/QĐBGTVT ngày 24/8/2021. 

Trong quá trình triển khai phần mềm tự động kê khai thông tin giấy nhận 

diện phương tiện, qua phản ánh của các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh vẫn còn một số phương tiện (là xe con, xe khách) không thuộc đối 

tượng ưu tiên cấp mã QR Code nhưng vẫn kê khai thông tin Giấy nhận diện 

phương tiện có mã QRCode trên phần mềm của Tổng cục ĐBVN gây khó khăn 

cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Sở Giao thông vận tải đề nghị Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành 

phố phối hợp; Các Đơn vị vận tải bằng ô tô thực hiện nội dung sau: 

1. Đề nghị Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch thực hiện việc tổ chức giao thông và 

công tác kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải theo nội dung Mục II.1 Văn 

bản số 8364/UBND-KT ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa; các nội 

dung tại Phần 2 của Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ 

GTVT về việc ban hành 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. 

 - Việc kiểm tra thông tin Giấy nhận diện (mã QR Code được ưu tiên) 

phương tiện trên phần mềm của Tổng cục ĐBVN chỉ áp dụng cho xe vận tải 

hàng hoá (bao gồm: xe tải, xe công ten nơ, xe đầu kéo và xe chuyên dùng), 

không áp dụng cho xe chở người (xe con, xe khách); kiểm soát chặt phòng, 

chống dịch đối với người trên phương tiện phương tiện xe con, xe khách có 

Giấy nhận diện (mã QR Code) khi lưu thông qua chốt kiểm soát dịch. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm soát đối với 

người trên phương tiện vận tải hàng hóa tại nơi bốc/dỡ hàng hóa. 

 



 

 

2. Đơn vị vận tải bằng ô tô 

- Đơn vị vận tải có nhu cầu sử dụng Giấy nhận diện (mã QR Code) phải 

thực hiện kê khai thông tin để có Giấy nhận diện cho phương tiện vận chuyển 

hàng hóa của Đơn vị theo hướng dẫn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 

chính xác của thông tin kê khai. 

- Việc kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện trên phần mềm của 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (https: www.vantai.drvn.gov.vn) chỉ áp dụng cho 

xe vận tải hàng hoá (bao gồm: xe tải, xe công ten nơ, xe đầu kéo và xe chuyên 

dùng), không áp dụng cho xe chở người (xe con, xe khách). Đối với trường hợp 

xe vận chuyển công nhân, chuyên gia, vận chuyển người về từ vùng dịch thực 

hiện theo đúng các nội dung tại Phần 4, Phần 5 của Quyết định số 1570/QĐ-

BGTVT ngày 24/8/2021. 

- Đơn vị kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa, hành khách đi từ vùng 

dịch về phải khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương, chấp hành theo hướng 

dẫn của cơ quan y tế và báo cáo về Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa (qua 

phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái) để theo dõi tổng hợp.  

- Chủ đơn vị vận tải chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại đơn vị, nơi bốc/dỡ hàng hóa và trong suốt hành trình 

theo quy định. 

3. Thanh tra Sở 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác hậu kiểm đối với 

các Đơn vị kinh doanh vận tải về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi 

bốc, dỡ hàng hóa và trong hành trình vận chuyển. 

Sở Giao thông vận tải đề nghị Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành 

phố phối hợp; Đơn vị vận tải liên quan thực hiện nội dung trên./.                                                                                                   

 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như trên;   

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- TCĐBVN (n/t); 

- Giám đốc sở (n/t) 

- Sở TT&TT (phối hợp); 

- Đài PTTH, Báo Khánh Hòa (n/t)                                                                          

- Lưu: VT, PQLVTPT&NL.                   

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Cao Tấn Lợi 

http://www.vantai.drvn.gov.vn/
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