
           BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI    

  TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

 
         Số:           /TCĐBVN-VT 
V/v hướng dẫn thời hạn sử dụng của Giấy 

nhận diện phương tiện, mã QR code cấp cho 

xe vận chuyển hàng hoá đi, đến, đi qua các 

địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16. 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

          Hà Nội, ngày        tháng        năm 2021 
    

 Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều 

địa phương có thể tiếp tục kéo dài thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của 

Thủ tuớng Chính phủ (Chỉ thị 16). Để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động vận tải 

hàng hoá phục vụ nhu cầu đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm 

bảo việc vận chuyển được liên tục, nhanh chóng, đồng thời vẫn thực hiện nghiêm túc các 

quy định về phòng chống dịch bệnh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo và đề nghị 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW phối hợp và chỉ đạo thực hiện nội dung sau:  

1. Giấy nhận diện phương tiện kèm mã QR code đã được cấp cho các xe ô tô vận tải 

hàng hoá trong toàn quốc, được tiếp tục sử dụng để đi, đến, đi qua các địa phương áp dụng 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, cho đến khi có thông báo mới. 

2. Trường hợp các phương tiện vận tải hàng hoá đã được cấp Giấy nhận diện phương 

tiện kèm mã QR code, nhưng có nhu cầu thay đổi người lái xe hoặc thay đổi hành trình xe 

hoạt động, thì phải đăng ký lại trên hệ thống phần mềm, để được cấp mới Giấy nhận diện 

phương tiện kèm mã QR code. 

 3. Trong quá trình hoạt động vận chuyển, đơn vị vận tải và người trên phương tiện 

vận chuyển hàng hoá đã được cấp mã QR Code phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội 

dung đã đăng ký, đảm bảo phải có Giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực, 

khai báo y tế và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế. 

 Tổng cục Đường bộ Việt Nam trân trọng cảm ơn sự phối hợp của UBND các tỉnh, 

thành phố./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Lê Đình Thọ (để b/cáo); 

- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để b/cáo); 

- Phó CT chuyên trách Uỷ ban ATGTQG 

Khuất Việt Hùng (để b/cáo); 

- Cục CSGT (để phối hợp); 

- Cục Y tế (Bộ GTVT); 

- Cục QLĐB I, II, III, IV; 

- Thanh tra Bộ, Vụ Vận tải (Bộ GTVT); 

- Vụ ATGT; Vụ PC - TTra (Tổng cục ĐBVN);  

- Hiệp hội Vận tải ô tô VN; 

- Lưu: VT, V.TảiT7. 

              TỔNG CỤC TRƯỞNG 

            

 

 

 

 
 

                Nguyễn Văn Huyện 

 

       Kính gửi:  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở GTVT  các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 
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