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      UBND TỈNH ĐỒNG NAI      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  _________________________  __________________________________________ 

 

 Số:           /SGTVT-QLVTPT    Đồng Nai, ngày       tháng 9 năm 2021 

V/v cấp Giấy nhận diện có mã QR 

cho các phương tiện được phép hoạt 

động trong thời gian giãn cách xã hội 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

 

Kính gửi: 

- Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh; 

- Các Doanh nghiệp phân phối, cung ứng; 

 

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 

10569/UBND-KGVX ngày 31/8/2021 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các 

biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (sau 

đây viết là Văn bản số 10569/UBND-KGVX). 

Để kiểm soát chặt chẽ việc di chuyển trong thời gian giãn cách xã hội 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đúng đối tượng 

và mục đích, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai thực hiện việc cấp Giấy nhận 

diện có mã QR cho phương tiện vận tải như sau: 

1. Đối tượng, phạm vi, thời gian lưu thông: 

1.1. Đối tượng: gồm các phương tiện sau: 

a) Xe vận chuyển người bệnh, cấp cứu, tai nạn, đặc biệt tại các khu phong 

tỏa; Xe đưa đón lực lượng phòng, chống dịch; Xe đưa đón công nhân tại các 

doanh nghiệp đang thực hiện phương án “01 cung đường, 02 địa điểm”; Xe 

taxi, xe tải, xe khách được huy động để hỗ trợ, phục vụ công tác phòng, chống 

dịch của các Đơn vị thuộc ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh; 

b) Xe được điều khiển bởi nhân viên của hệ thống phân phối (siêu thị, 

chợ, chuỗi cửa hàng tiện ích, điểm bán hàng cố định); Xe được điều khiển bởi 

nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn, trang 

thiết bị, vật tư y tế phòng dịch; 

1.2. Phạm vi – thời gian lưu thông: 

- Phạm vi lưu thông: các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo 

hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền và đăng ký của Tổ chức, cá nhân. Riêng 

lực lượng giao nhận hàng hóa (shipper) chỉ được hoạt động trong phạm vi 01 

huyện, thành phố trong tỉnh. 

mailto:sgtvt@dongnai.gov.vn


2 

 

- Thời gian lưu thông: trong khung giờ cố định theo hướng dẫn của Cơ 

quan có thẩm quyền và theo đăng ký của Tổ chức, cá nhân. 

2. Thực hiện cấp và kiểm tra Giấy nhận diện:  

2.1. Cách thức thực hiện: 

Bước 1: 

- Đối với các Đơn vị thuộc ngành Giao thông vận tải có phương tiện 

thuộc đối tượng tại điểm a mục 1.1: lập danh sách có thông tin cần thiết theo 

mục 2.2, đăng ký trực tiếp với Sở Giao thông vận tải Đồng Nai; riêng các 

phương tiện chở công nhân theo phương án “01 cung đường, 02 địa điểm” phải 

có thêm Thông báo chấp thuận Phương án “01 cung đường, 02 địa điểm” của 

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội hoặc Ban Quản lý các KCN tỉnh (theo 

thẩm quyền quản lý). 

- Đối với các Tổ chức, Hộ kinh doanh phân phối, cung ứng, giao nhận 

hàng tại điểm b mục 1.1: Sở Công thương tiếp nhận danh sách thông tin phương 

tiện gắn với người điều khiển, tổng hợp danh sách (kèm file mềm) có đầy đủ 

thông tin theo mục 2.2 và gửi kèm văn bản thống nhất đến Sở Giao thông vận 

tải Đồng Nai.  

Bước 2: Sở Giao thông vận tải Đồng Nai nhận được văn bản kèm danh 

sách từ các Cơ quan, Đơn vị ở Bước 1 sẽ tiến hành nhập dữ liệu, xuất ra kết quả 

là tập tin có định dạng “Biển số xe”.pdf, gửi trả cho các đầu mối của các Cơ 

quan, Đơn vị qua Zalo hoặc email. 

Bước 3: Tổ chức, cá nhân tự in ấn Giấy nhận diện, dán lên phương tiện 

(ô tô), hoặc mang theo. 

2.2. Thông tin cần thiết để nhập dữ liệu cấp Thẻ nhận diện: 

Danh sách đăng ký phải có đầy đủ các thông tin sau: 

- Tên Công ty quản lý - Địa chỉ - Số điện thoại; 

- Biển số xe; Nhãn hiệu; Sức chứa (tấn, số chỗ ngồi); Loại xe – mục đích 

(ví dụ: mô tô hai bánh vận chuyển hàng; ô tô vận chuyển suất ăn; ô tô đưa đón 

công nhân; …); 

- Họ tên người điều khiển, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; 

- Thời gian đề nghị lưu thông (từ ….giờ… phút đến …giờ….phút); 

- Khu vực lưu thông (giới hạn trong một huyện – thành phố; có thể lưu 

thông liên huyện – thành phố lân cận, hoặc trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai đối 

với các phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch, phân phối, cung ứng). 

- Họ tên, số điện thoại (Zalo) người làm đầu mối của Đơn vị, Doanh 

nghiệp để liên hệ đối chiếu, điều chỉnh thông tin, trả kết quả. 
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2.3. Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai cử nhân sự tiếp nhận danh sách 

đăng ký, thực hiện cấp Giấy nhận diện cho phương tiện và gửi trả kết quả cho 

các đầu mối như sau: Chuyên viên Nguyễn Hùng Vỹ, Phòng Quản lý Vận tải, 

phương tiện (số điện thoại và Zalo: 0933.653.573, địa chỉ thư điện tử: 

nghungvy79@gmail.com). 

2.4. Kiểm tra Giấy nhận diện: 

Đề nghị các lực lượng kiểm soát thực hiện như sau: 

- Yêu cầu phải có điện thoại thông minh, kết nối mạng internet, cài đặt 

sẵn ứng dụng quét mã như Zalo hoặc ứng dụng quét mã QR khác. 

- Khi thực hiện quét mã QR trên Giấy nhận diện, sẽ hiện lên đường dẫn 

liên kết đến máy chủ của Sở Giao thông vận tải Đồng Nai tại địa chỉ IP nơi đặt 

hệ thống phần mềm tra cứu mã QR luồng xanh do Sở GTVT Đồng Nai quản lý 

vận hành: http://113.161.144.143:8888/LXGTVTDONGNAI/QR_ 

VIEW.PHP?MaHS=”Mã hồ sơ của giấy QR đang quét” 

- Lực lượng tuần tra kiểm soát bấm vào đường dẫn sẽ hiện lên thông tin 

cần thiết để kiểm tra, đối chiếu (một số phần mềm có thể hiển thị trực tiếp thông 

tin, không cần bấm vào đường dẫn). 

3. Về Giấy nhận diện cấp cho các Tổ chức, cá nhân: 

- Trước khi lưu thông, yêu cầu người trên phương tiện thực hiện kê khai 

thông tin trên phần mềm di biến động của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về 

TTXH, Bộ Công an tại địa chỉ trang web: http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn 

(kèm hướng dẫn thực hiện của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 

3876/SGTVT-QLVTPT ngày 26/8/2021); 

- Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy nhận diện phải chịu trách nhiệm về 

tính chính xác đối với thông tin khai báo trong danh sách gửi Sở Công thương, 

Sở Giao thông vận tải; chịu trách nhiệm đối với người điều khiển phương tiện, 

yêu cầu phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong 

khi tham gia giao thông và tại các điểm giao – nhận hàng theo quy định; Người 

điều khiển phương tiện phải có Giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính Covid-19 

trong thời hạn không quá 72 giờ kể từ khi xét nghiệm do Cơ quan Y tế có thẩm 

quyền cấp. 

- Giấy nhận diện chỉ có giá trị lưu thông để giao – nhận hàng hóa, thực 

hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch trong thời gian giãn cách theo khung giờ 

và địa bàn nhất định cho phép; không thay thế giấy tờ tùy thân và không được 

sử dụng cho mục đích khác; 

- Mang theo Giấy nhận diện và xuất trình cho các lực lượng kiểm soát 

khi có yêu cầu; Giấy nhận diện không còn hiệu lực, bị thu hồi trong các trường 

http://113.161.144.143:8888/LXGTVTDONGNAI/QR_%20VIEW.PHP?MaHS=
http://113.161.144.143:8888/LXGTVTDONGNAI/QR_%20VIEW.PHP?MaHS=
http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/
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hợp: tự ý sửa chữa, tẩy xóa nội dung; bị lực lượng chức năng phát hiện và xử 

lý vi phạm hoặc khi hết thời gian giãn cách xã hội theo quy định. 

 4. Đề nghị các Cơ quan, Đơn vị có thẩm quyền phối hợp kiểm tra, kiểm 

soát chặt chẽ việc di chuyển của các phương tiện được cấp Giấy nhận diện, 

nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời thông báo về Sở Giao 

thông vận tải Đồng Nai để thu hồi Giấy nhận diện. 

5. Các phương tiện vận tải được cấp Giấy nhận diện có mã QR tự động 

trên trang web có địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn tiếp tục sử dụng cho đến 

khi hết hiệu lực theo quy định. Đề nghị các lực lượng tuần tra, kiểm soát thực 

hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 10588/UBND-KTN 

ngày 01/9/2021 về việc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng 

hóa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 (đính kèm). 

6. Giấy Nhận diện đã cấp cho các Đơn vị, Doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực bưu chính do Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị sẽ hết hiệu lực kể 

từ ngày 07/9/2021, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành thu hồi 

các Giấy nhận diện này; sau khi thu hồi trạng thái của Giấy nhận diện khi quét 

mã QR sẽ chuyển thành “Hết hiệu lực” hoặc “Đã thu hồi”. Đề nghị Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai thông báo cho các Đơn vị, Doanh nghiệp 

biết, thực hiện việc đề nghị cấp Giấy đi đường theo chỉ đạo của UBND tỉnh 

Đồng Nai tại Văn bản số 10569/UBND-KGVX. 

Đề nghị các Cơ quan, Đơn vị quan tâm phối hợp, thực hiện để việc cấp 

Giấy nhận diện có mã QR cho phương tiện được thuận lợi, đúng mục đích./. 
 

 
 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 tỉnh; 

- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai  

  (hỗ trợ tuyên truyền);  Dương Mạnh Hưng 

- Phòng Cảnh sát giao thông, CA tỉnh; 

- Công an các huyện, thành phố; 

- Thanh tra Sở GTVT; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Phòng, ban, Đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT; QLVT-PT.  
Vỹ   

https://vantai.drvn.gov.vn/
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