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Số: 2226/SGTVT-QLVT,PT&NL 
V/v tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cấp 

Thẻ nhận diện “Luồng xanh” cho 
phương tiện vận tải đi đến, đi qua các 
địa phương áp dụng Chỉ thị số 16/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

      Lạng Sơn, ngày 26 tháng 7 năm 2021 

 
 

           Kính gửi:  
- Các đơn vị vận tải bằng xe ô tô; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 
           

Thực hiện công văn số 4977/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021 của Tổng cục 
đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn xây dựng “Luồng xanh” vận tải ưu tiên 
cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được 
lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sở GTVT đã có văn bản số 
2133/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 19/7/2021 gửi đến các đơn vị để biết và thực 
hiện. 

Qua việc triển khai cấp Thẻ nhận diện cho các phương tiện vận tải trên địa 
bàn cho thấy còn có một số lúng túng trong việc đăng ký cấp Thẻ nhận diện cho 
phương tiện. Thực hiện các văn bản của Tổng cục Đường bộ Việt Nam: số 
5147/TCĐBVN-VT ngày 22/7/2021, số 5181/TCĐBVN-VT ngày 23/7/2021 v/v 
tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tạo thuận lợi cho đơn vị vận tải 
đăng ký giấy nhận diện có mã QRCoode; Văn bản số 5886/BYT-MT ngày 
22/7/2021 v/v vận chuyển hàng hóa của Bộ Y tế, Sở GTVT tiếp tục tuyên 
truyền, hướng dẫn cấp Thẻ nhận diện “Luồng xanh” cho phương tiện vận tải đi 
đến, đi qua các địa phương áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ như sau: 

1. Đơn vị vận tải: 

a) Đơn vị vận tải đảm bảo yêu cầu, đối tượng áp dụng theo văn bản số 
2133/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 22/7/2021 của Sở GTVT Lạng Sơn có nhu 
cầu cấp Thẻ nhận diện phương tiện truy cập vào website: 
http://luongxanh.drvn.gov.vn  và thực hiện đăng ký theo trình tự tại phụ lục đính 
kèm, hoặc file hướng dẫn trực tiếp trên phần mềm. 

b) Một số chú ý trong việc đăng ký nộp hồ sơ và tổ chức vận tải: 

- Để đảm bảo công tác phòng chống dịch theo đúng quy định, khi nộp hồ 
sơ các đơn vị chú ý tổng hợp thông tin của lái xe và người đi theo xe theo quy 
định của Bộ Y tế: Lái xe và người đi theo xe phải có giấy chứng nhận kết quả 
xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc Test 
nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu) 
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theo quy định tại văn bản số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 v/v xét nghiệm và 
tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa.  

Trong trường hợp hành trình vận tải chưa kết thúc, mà giấy chứng nhận 
xét nghiệm của người lái xe và người đi theo xe hết hạn thì phải thực hiện test 
bổ sung tại các địa điểm tập kết phương tiện tại địa phương trên hành trình tổ 
chức vận tải đi qua/ đi đến (đảm bảo thời gian 72 giờ kể từ khi có kết quả xét 
nghiệm đến thời điểm kết thúc hành trình). 

- Các đơn vị vận tải, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và 
nhân viên nghiệp vụ bắt buộc phải đi cùng trên phương tiện vận chuyển hàng 
hóa (gồm nhân viên giao nhận hàng hóa, thuyền viên,…): phải thực hiện nghiêm 
các biện pháp phòng chống dịch trong suốt quá trình hoạt động vận tải theo từng 
cấp độ phòng, chống dịch; yêu cầu người điều khiển phương tiện và nhân viên 
nghiệp vụ đi cùng trên phương tiện vận chuyển hàng hóa thực hiện khai báo y tế 
trước khi bắt đầu hành trình và đảm bảo xuất trình được mã QR kết quả khai báo 
y tế trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị phù hợp hoặc bản giấy) khi có yêu 
cầu kiểm tra.  

- Thời gian đăng ký cấp: theo chuyến đi, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 
16 của Chính phủ. 

- Trong đơn ghi rõ điểm xuất phát và điểm kết thúc trên hành trình để làm 
rõ hành trình tổ chức vận tải phục vụ công tác hậu kiểm. 

2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở. 

a) Quản lý vận tải, phương tiện và người lái: Tiếp tục bố trí, tăng 
cường chuyên viên hướng dẫn sử dụng phần mềm; Trực cấp Thẻ nhận diện cho 
phương tiện đảm bảo kịp thời cho đơn vị theo đúng quy định; tạo mọi điều kiện 
để giải quyết nhanh chóng, kịp thời, công khai và minh bạch trong các quy trình, 
kết quả giải quyết. 

b) Thanh tra GTVT: thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc, nhắc 
nhở các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc việc cấp mã QRCode, đảm 
bảo nhanh chóng, thuận tiện. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có. 

3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức các Chốt kiểm soát dịch 
phối hợp kiểm tra quy định phòng chống dịch Covid-19 đối với phương tiện vận 
tải và người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa theo quy định tại mục 3 
văn bản số 5886/BYT-MT của Bộ Y tế. 

(Có các văn bản 5147/TCĐBVN-VT ngày 22/7/2021 của Tổng cục Đường 
bộ Việt Nam và các Văn bản của Bộ Y tế gồm: số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021 
5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 gửi kèm theo để các đơn vị tiện nghiên cứu) 

 Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị quý cơ quan, 
đơn vị vui lòng liên hệ điện thoại, Zalo theo một trong các số điện thoại sau: 
0965575428 - đ/c Diệp, 0936059989 - đ/c Tuấn Anh, 0915180958 - đ/c May, 
0915118088 - đ/c Thủy, 0945999991 - đ/c Ngân để cùng phối hợp. 
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Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải, các 
cơ quan, đơn vị có liên quan biết để thực hiện./. 
 
    Nơi nhận: 

- Như trên (t/h); 
- UBND (b/c); 
- LĐ Sở; 
- Sở Y tế;  
- UBND huyện, TP;    
- Đài PTTH tỉnh Lạng Sơn; 
- Báo Lạng Sơn; 
- Website Sở; 
- Thanh tra GTVT; 

     - Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

Đã ký 
 
 

Nguyễn Ngọc Huy 

 


