
UBND TINH DONG NAT 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIP 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tur do - Hinh phüc 

   

S6: 4O/KCNDN-LD 
V/v dAng k cp ma QR khi tham 

gia giao thông. 

DngNai, ngày ULf tháng  53  nàm 2021 

KInh gi:ri: Doanh nghip thixc hin phirnng an "03 t.i cM", "01 cung dung, 2 
dja dim" ho.c kêt hcp ca 02 phi.rang an trên ti các KCN Dông Nai 

Thuc hiên chi dao cüa UBND tinh tto van bàn s 1061 6/UBND-KGVX 
ngày 04/9/2021 ye vic bô sung dôi tuclng tham gia h.ru thông trén dithng trong 
th?ñ gian thirc hin giãn each xã hi, sau khi trao dôi vâi Si Giao thông Van  tãi 
Dông Nai, Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai thông báo vic thirc hin nhu sau: 

1. Di vâi các doathnghip thrc hin phirnng an "03 tai  cM", "01 cung 
dung, 2 da diem" hoc kêt hqp cà 02 phung an trên, tiên hânh däng k cap 
ma QR tham gia giao thông thI thc hin theo hi.r&ng dan ti van bàn so 
4009/SGTVT-QLVTPT ngày 02/9/2021 (dInh kern). Ngoài hO s theo quy djnh 
t.i van bàn trén thI doanh nghip kern theo Thông báo chap thun cüa Ban Quân 
1 các KCN Dông Nai ye vic thirc hin các phung an ti doanh nghip. 

2. Mi khó khän, vung mc lien quan dn vic cp ma QR tham gia giao 
thông, dê nghj các doanh nghip lien h Anh: Nguyen Hung Vi, Phông Quàn 1' 
phuong tin van  tài (so din thoi và zalo: 0933.653.573; email: 
nghungvy79gmai 1. corn). 

Ban Quãn 1 các KCN Dng Nai thông báo, Doanh nghip bi& thc 
hiên./tç' 

Noi nhân: 
-Nhtrôn; 
- UBND tinh (báo cáo); 
- Sâ GTVT biét (phôi hcp); 
- So Y té, Cong an tinE; SO Lao dng TBXFI; LDLD; 
- Phó TrirOng Ban phi trách (d chi dao); 
- Cty KD h tang KCN (thông tin dn DN); 
- Các phOng, Trung tam (phôi hçrp, thirc hin); 
- Lru VT, QLLD. 

KT.TRUONG BAN 
PHO TRU(NG BAN 

S 26, du?ing 2A, KCN BiOn Hôa II, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251)3892307-3892378 Fax: (0251) 3892379 
E-mail: bqlkcndongnai.gov.vn, diza@diza.vn Website: http ://diza.dongnai .gov.vn  



UBND TtNH DONG NAT CONG HOA xA HO! CR NGHIA VLT NAM 
SO GIAO THÔNG VN TA! Dc Ip  - Tir do - Hnh phüc 

S6: 4009 /SGTVT-QLVTPT Dng Nai, ngày 02 tháng 9 nãm 2021 

Vv cp Giy nhn din có mA QR 
cho các phucmg tin dixçic phép hot 
dng trong thii gian giAn cách xA hi 

trên dla  bàn tinh Dong Nai. 

KInh g1ri: 
- Cong an tinh Ding Nai; 

- Các Sii, ban, ngành; 

- IJBND các huyn, thành ph; 

- Các Dan vi van tãi trên dia bàn tinh; 

- Các Doanh nghip phân phi, cung 1rng; 

Thirc hin chi dao  cüa UBND tinh Dng Nai ti Van ban s 
10569/UBND-KGVX ngày 31/8/2021 v vic tip tic tang cuing thrc hin các 
bin pháp giän cãch xà hi trong cong tác phông, chng djch COVID-19 (sau 
day vit là Van ban s 10569/TJBND-KGVX). 

D kim soát ch.t chê vic di chuyn trong thñ gian giàn cách xà hi 
trên dja bàn tinh Dng Nai, dung theo chi do cUa UBND tinh, dung di tuçYng 
và mllc dIch, Si Giao thông van  tãi tinh Dng Nai thirc hin vic cp Giy nhan 

diii Co ma QR cho phuang tin van  tãi nhu sau: 

1. Di tuçing, phm vi, thai gian hru thông: 

1.1. Di tuçlng: gôm các phucmg tin sau: 

a) Xe van  chuyn ngui bnh, cp cu, tai nan, dac bit  tai  các khu phong 
tOa; Xe dim dOn hrc krçrng phông, chng djch; Xe dim don cong nhân tai  các 
doanh nghip dang thirc hin phucng an "01 cung throng, 02 dja dim"; Xe 
taxi, xe tãi, xe khách dirge huy dng d h trçx, phiic vi cong tác phOng, chng 
djch cüa các Dan vj thuc ngành Giao thông van  tãi trên dja bàn tinh; 

b) Xe disgc diu khin bOi nhân viên cUa h thng phân phi (sieu thj, 
ch9, chui ci.'ra hang tin Ich, dim ban hang c djnh); Xe duge diu khin bOi 
nhân viên giao hang cia dan vj cung trng luang thrc, thrc phm, suit an, trang 

thit bj, vat  tu y t phèng djch; 

1.2. Pham vi — thai gian hxu thông: 

- Pham vi hru thông: cãc tuyn thrOng trên da bàn tinh Dng Nai theo 
hrn,ng dn cUa Ca quan có thm quyn và dàng k cüa T ch'irc, Ca nhân. Riêng 
1rc hxgng giao nhan hang hóa (shipper) chi duge hoat  dng trong phm vi 01 

hun, thành ph trong tinh. 

S b8 Phan Chu Trinh, P.Quang Vinh, Tp.Biên HOa, Ding Nai. Email: sgtvtdongnai.gov.vn  
Wel?site: sgtvt.dongnai.gov.vn  . Din thoi: 025 1.3847320 —Fax: 0251.3942248 
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- Thii gian lu'u thông: trong khung gii c djnh theo hithng dn cüa Ca 
quan có thm quyn Va theo dang k) eUa T chüc, Ca nhân. 

2. Thrc hin cp và kirn tra Gi.y nhn din: 

2.1. Cách thirc thuc hiên: 

Biryc 1: 

- Di vói các Dan vj thuc ngành Giao thông vn tãi Co phucing tin 
thu.c di ti.xçing ti dim a mc 1.1: 1p danh sách có thông tin cn thit theo 
mic 2.2, dàng k trirc tip vâi S Giao thông vn tãi Dng Nai; riêng các 
phtrang tin châ cong nhân theo phuang an "01 cung du0ng, 02 dja dim" phãi 
cO them Thông báo chip thuan Phuang an "01 cung dung, 02 dja dim" cUa 
Si Lao dng, Thuang binh & Xã hi hoac Ban Quàn l các KCN tinh (theo 
thrn quyn quãn lv). 

- Di vO'i các To chi.irc, H kinh doanh phân phi, cung 11ng, giao nhan 
hang ti diem b mi1c 1.1: S Cong thuang tip nhan danh sách thông tin phucing 
tin gn vâi ngu'6i diu khin, thng hçp danh sách (kern file mm) có dy dü 
thôig tin theo mic 2.2 và gri kern van ban thng nht dn Sâ Giao thông van 
tái ng Nai. 

BtrOc 2: Si Giao thông vn tài Dng Nai nhan duçc van bàn kern danh 
sách ti'r các Ca quan, Dan vj a Brnc 1 së tin hành nhp di 1iu, xut ra k& qua 
là tap tin có djnh dang "Biên s xe".pdf, giri trã cho các du mi cüa các Ca 
qutn, Dan vj qua Zalo hoc email. 

Biroc 3: T chirc, cá nhân tiI in .n Gi&y nhan din, dan len phiiang tin 
(o tO), hoac  mang theo. 

2.2. Thông tin cn thit d nhp du lieu cp The nhan din: 

Danh sách dang k phãi có d.y dü các thông tin sau: 

- Ten Cong ty quãn 1 - Dja chi - S din thoi; 

- Bin S Xe; Nhãn hiu; Süc ch'ra (thn, s ch ngi); Loi xe — mi1c dIch 
(vI dii: mô tO hai bánh van  chuyn hang; ô tO van  chuyn sut an; ô tO diia don 

côrignhân; ...); 

- Hç ten ngithi diu khin, s Chrng minh nhân dânlCän cuâc cong dan; 

- Th?yi gian d nghj luu thông (tr .. . .giO... phüt dn . . .gi?. . . .phCit); 

- Khu virc luu thông (giai han  trong mt huyn — thành ph; có th liru 

thông lien huyên — thành ph lan can,  hoäc trên dja bàn toàn tinh Dông Nai dOi 
v&i các phuang tin phc vii cong tác phOng, chOng djch, phãn phôi, cung ing). 

- H9 ten, sé din thoai (Zalo) nguYi lam d.0 mi cüa Dan vj, Doanh 
nghip d lien h di chiu, diu chinh thông tin, trã kt qua. 
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2.3. Sâ Giao thông vn tãi tinh Dng Nai c1r nhân sr tip nhan danh sách 
dang k, thirc hin cp Giy nhan din cho phucrng tin và gri trã k& qua cho 
các d.0 mi nhix sau: Chuyên viên Nguyn HUng Vs', PhOng Quãn 1 Van  tãi, 
phucmg tin (s diën thoii và Zalo: 0933.653.573, dja chi thu diên ti:r: 
ngltungvy79 gmai 1. corn). 

2.4. Kirn tra Gi.y nhan din: 

D ngh các hrc 1i.rcng kirn soát thirc hin nhu sau: 

- Yêu c.0 phãi có din thoi thông minh, kt ni mng internet, cài dt 
sb rng diing quét ma nhix Zalo hoac irng dicing quét ma QR khác. 

- Khi thirc hin quét rnã QR trên Giy nhan din, së hin len dung dn 
lieu k& dn may chU cUa S Giao thông van  tãi Dng Nai ti dja chi IP ncii dt 
h hng phn mm tra cU'u rna QR lung xanh do Sâ GTVT Dng Nai quán 1 

hành: http://1 13.161.144.143 :8888ILXGTVTDONGNAI/QR  
\IEW.PHP?MaHS="Mã ho sa cUa giây QR dang quét"  

- Lirc lixcing tun tra kirn soát bm vào duxng dn s hin len thông tin 
cn thit d kim tra, di chiu (met s phn mm có th hin thj trirc tip thông 
tin, khong cn bm vào dung dn). 

3. V Giy nhan din cp cho các T chi'rc, cá nhân: 

- Truic khi luu thong, yêu cu nguii trên phucrng tin thrc hin kê khai 
thohg tin trên phn mm di bin dng cUa Cic Cãnh sat Quãn 1 hành chInh v 
YT'XH, BO Cong an tai  dja chi trang web: http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn   
(kèn hwóng dán thuc hin cia Sà Giao thông Van tái tçzi Cong van so' 

3876/SGTVT-QL VTPT ngày 2 6/8/2021); 

- T chirc, cá nhân duqc cp Giy nhan din phãi chju trách nhim v 
tmnh chInh xác di vó'i thông tin khai báo trong danh sách g1ri Sâ Cong th.wng, 
S Giao thông van  tái; chju trách nhim di vói ngui diu khin phuang tin, 
yeu cu phãi tuân thU dy dU các bin pháp phOng, cMng djch Covid-19 trong 
khitharn gia giao thông và ti các diem giao — nhan hang theo quy djnh; Ngui 
di&i khin phuGng tin phâi có Giy chirng nhan xét nghim ârn tfnh Covid-19 
troiig thi h.n khOng qua 72 gi k tir khi xét nghim do Ci quan Y t có thm 
quên cap. 

1 - Giy nhan din chi có giá trj luu thông d giao — nhan hang hóa, thrc 
hiên các nhiêm vu phông, chng djch trong thai gian giàn cách theo khung gR 
và dja bàn nht dinh cho phép; không thay th giy ti tUy than và không duçc 
sr ding cho miic dIch khãc; 

- Mang theo Giy nhan din Va xut trInh cho các 1irc luçng kim soát 
khi có yeu cu; Giy nhan din khOng can hiu hrc, bj thu hi trong các trung 
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hcip: tir sira chUa, thy xóa nti dung; bj hrc hxcing chirc nãng phát hin và xir 
1 vi phm hoc khi ht thôi gian giàn cách xà hi theo quy dinE. 

4. D nghi các Ca quan, Dan vj có thrn quyn phi hcip kim tra, kim 
soát cht chê vic di chuyn cüa các phuang tin duçic cp Gi.y nhn din, 
nhm phát hin và xir 1 nghiém các vi phm, dng thi thông báo v S Giao 
thông vn tãi Dng Nai d thu hi Giy nhn din. 

5. Các phiiang tin vn tài dirçc cap Giy nhn din có ma QR tr dng 
trên trang web có dja chi https://vantai.drvn.gov.vn  tip tiic sU diing cho dn 
khi.ht hiu lixc theo quy djnh. D nghj các 1xc hxcing tun tra, kim soãt thirc 
hin theo chi do cüa UBND tinh Dng Nai ti Van bàn s 105 88/UBND-KTN 
ngây 01/9/2021 v vic tip tiic to diu kin thun lçxi cho van  chuyn hang 
hóa dam bão cong tác phOng, cMng djch COVID-19 (dInh kern). 

6. Giy Nhan din dã cp cho các Dan vj, Doanh nghip hott dng trong 
linh virc bu'u chinh do Si Thông tin và Truyn thông d nghj së ht hiu 1rc k 
ti'r ngày 07/9/2021, Si Giao thông van  tãi tinh Dng Nai së tin hành thu hi 
các Giy nhan din nay; sau khi thu hM trng thai cüa Giy nhan din khi quét 
mQR sê chuyn thành "Ht hiu hjc" hoc "Ba thu hi". D nghj Sà Thông 
tin và Truyn thông tinh Dng Nai thông báo cho các Dcm vj, Doanh nghip 
bi, thirc hin viêc d nghi cp Giy di ththng theo chi do cUa UBND tinh 
Dg Nai tai  Vãii bàn s 10569/UBND-KGVX. 

' D nghj các Ca quan, Dan vj quan tam phi hqp, thrc hin d vic cp 
Giy nhQn din có ma QR cho phuang tin duçc thuan lqi, d'áng m11c dich./. 

Noi nhân"' 

- Nhi.r trên; 
- Thi±ng trrc Tinh ñy (b/c); 
- Thir&ng trrc HDND tinh (b/c); 
- UBND tinh (b/cáo); 
- Ban CIII do Phông, chong Covid-19 tinh; 
- Bá10 Dông Nai, Dài PT-TH Dông Nai 

(ho tro tuyên truyn); 
- Phông Cãnh sat giao thông, CA tinh; 
- C6ng an các huyn, thành phô; 
- Thanh tra SO GTVT; 
- Ban Giám dôc SÔ 
- Các Phông, ban, Dan vi truc thuôc Sâ; 
- Trang Thông tin din tCr Si; 
- Luu: VT; QLVT-PT. 
v ,  

  

KT.GIAM BOC 
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