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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai vận hành phần mềm kê khai  

thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa 

 
  

 

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

25/8/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc Bổ sung chức năng cập 

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

nghiệm SARS-CoV-2.  

Căn cứ Công văn số 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 25/8/2021 

của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai vận hành phần mềm kê khai 

thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.  

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, Sở Giao thông vận tải thông báo: 

1. Hiện nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thiện phần mềm kê 

khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa; thông tin kê khai để 

cập nhật hoặc sửa đổi do đơn vị vận tải thực hiện và tự chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của thông tin đã kê khai. Phần mềm sẽ đưa vào thử nghiệm từ 18h00 

ngày 25/8/2021 đến 18h00 ngày 26/8/2021 và bắt đầu vận hành thí điểm sau 

18h00 ngày 26/8/2021, việc kê khai thông tin để nhận Giấy nhận diện phương 

tiện thông qua mã QR code được thực hiện tự động trên phần mềm (không qua 

phê duyệt của các Sở GTVT). 

2. Đã bổ sung chức năng cập nhật lại thông tin về hành trình và người trên 

phương tiện, cập nhật giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 trên Cổng thông tin đăng 

kí thẻ nhận diện cho phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải toàn 

quốc tại địa chỉ https://luongxanh.drvn.gov.vn. (gửi hướng dẫn 1 đính kèm). 

3. Thông tin truy cập cổng dịch vụ theo mục 1 của văn bản này thực hiện 

theo hướng dẫn kèm theo Công văn số 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT 

ngày 25/8/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (gửi hướng dẫn 2 đính kèm). 

https://luongxanh.drvn.gov.vn/
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4. Trong quá trình triển khai thực hiện vận hành phần mềm, nếu có khó 

khăn, vướng mắc liên hệ Sở Giao thông vận tải qua số điện thoại: 0888.323.599 

để tổng hợp báo cáo gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, xử lý, hoàn 

thiện theo quy định. 

 Sở Giao thông vận tải thông báo để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Tông cục ĐBVN; 

- UBND tỉnh Hòa Bình; 

- Giám đốc Sở; 

- Phó Giám đốc Sở Vũ Ngọc Sơn; 

- Đài phát thanh, truyền hình tỉnh HB; 
- Báo Hòa Bình; 

- UBND các huyện, thành phố; 
- Thanh tra Sở; 

- Các đơn vị KDVT trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 

 

Vũ Ngọc Sơn 
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