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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SGTVT-QLVT 
V/v hướng dẫn cấp Thẻ nhận diện phương 

tiện vận tải hoạt động trên các “luồng xanh 

quốc gia” khi đi đến và đi qua các địa 

phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

      Hà Tĩnh, ngày        tháng 8 năm 2021 

 
 

                        Kính gửi:  

                                                   - Công an tỉnh;   

               - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

                                                   - Các đơn vị kinh doanh vận tải.  
          

Ngày 19/7/2021, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Văn bản số 

2358/SGTVT-QLVT về việc hướng dẫn cấp thẻ nhận diện phương tiện vận tải 

hoạt động trên các “luồng xanh quốc gia” khi đi đến và đi qua các địa phương 

đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Sở đã 

hướng dẫn cụ thể cách đăng ký và đối tượng được cấp thẻ nhận diện “luồng 

xanh”, văn bản được gửi đến UBND các huyện, thị, thành phố, Báo Hà Tĩnh, 

Đài phát thanh và truyền hình Hà Tĩnh, Hiệp hội vận tải ô tô và các đơn vị vận 

tải; tuy nhiên, hiện nay có một số địa phương, đơn vị chưa hiểu hết mục đích, 

đối tượng, điều kiện và cách thức để được cấp thẻ nhận diện “luồng xanh”; chưa 

triển khai tuyên truyền đến các đơn vị (hộ) kinh doanh vận tải để triển khai thực 

hiện.  

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc hướng dẫn cho các đơn vị kinh 

doanh vân tải trên địa bàn, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn lại các nội dung 

trên như sau: 

1. Giải thích một số từ ngữ:  

- “Luồng xanh” vận tải là việc tổ chức các tuyến đường bộ để ưu tiên cho 

phương tiện vận tải hàng hoá hoạt động trong điều kiện có dịch tạicác khu vực 

thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg.“Luồng xanh” vận tải là gồm “Luồng xanh” vận 

tải quốc gia, “Luồng xanh” vận tải nội tỉnh. 

- Làn xanh là làn đường dành riêng cho các phương tiện có quyền ưu tiên, 

phương tiện có Giấy nhận diện khi di chuyển qua các chốt kiểm soát dịch. 

- Giấy nhận diện phương tiện có mã QR (sau đây gọi là Giấy nhận diện) 

được sử dụng để nhận diện phương tiện được ưu tiên trong hoạt động vận 

chuyển hàng hoá khi di chuyển đi ra, đi vào hoặc đi qua vùng dịch. 

2. Đối tượng được đăng ký giấy nhận diện phương tiện;  

- Xe ô tô tải, xe đầu kéo, xe công ten nơ và các loại xe chuyên dụng vận 

chuyển hàng hóa như sau: 

+ Hàng hóa thiết yếu theo hướng dẫn của Bộ Công Thương về hàng hóa 

dịch vụ thiết yếu tại Công văn số 4349/BCT-TTTN ngày 21/7/2021;  
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+ Hàng hóa thiết yếu khác theo hướng dẫn của UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương (nơi nhận hàng của hành trình vận chuyển hàng hóa thiết 

yếu) hoặc đầu mối do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định; 

+ Hàng hóa phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh không bị dừng 

hoặc cấm hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Các đơn vị vận tải đăng ký cấp Giấy nhận diện phương tiện lựa chọn một 

trong các đối tượng vận chuyển trên: Phải cam kết và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã kê khai khi đăng ký; đồng thời 

thực hiện theo đúng các nội dung đã đăng ký và thực hiện đầy đủ các quy định 

về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế. 

3. Kê khai thông tin Giấy nhận diện: 

a) Giấy nhận diện được sử dụng để nhận diện phương tiện đã khai báo 

thông tin trước để được ưu tiên khi lưu thông trên Luồng xanh vận tải tại địa 

phương áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg. 

b) Đơn vị vận tải sử dụng xe ô tô tải, xe đầu kéo, xe công ten nơ, xe chuyên 

dùng để vận chuyển hàng hoá nếu có nhu cầu (theo hình thức tự nguyện, không 

bắt buộc) muốn phương tiện của đơn vị mình sẽ được ưu tiên khi di chuyển (đi 

ra, đi vào hoặc đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16) trên các “Luồng 

xanh” vận tải thì thực hiện kê khai thông tin để nhận mã QR theo các bước tại 

Phụ lục 1 của hướng dẫn này. 

c) Đơn vị vận tải thực hiện kê khai thông tin và gửi đến Sở GTVT nơi đăng 

ký kinh doanh hoặc Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố nơi đến (nơi trả hàng); 

để đăng ký Giấy nhận diện phương tiện trên phần mền theo địa chỉ: 

www.luongxanh.drvn.gov.vn.  

d) Sở GTVT tiếp nhận thông tin kê khai, thực hiện rà soát thông tin và gửi 

Giấy nhận diện có mã QR Code cho đơn vị vận tải trong thời gian tối đa 24 giờ. 

4. Thời hạn của Giấy nhận diện: 

a) Giấy nhận diện có hiệu lực khi Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm 

tính với SARS-COV-2 của những người trên phương tiện còn hiệu lực; đảm bảo 

thực hiện đúng các thông tin đã kê khai. 

b) Giấy nhận diện hết hiệu lực một trong những trường hợp sau: 

- Giấy nhận diện sẽ hết hiệu lực khi một trong những người trên phương 

tiện có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 hết hiệu 

lực. 

- Khi hết thời hạn áp dụng Chỉ thị 16 tại địa phương mà phương tiện có lựa 

chọn“luồng xanh” vận tải. 

http://www.luongxanh.drvn.gov.vn/
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- Khi cơ quan duyệt hoặc lực lượng chức năng phát hiện phương tiện hoạt 

động không đúng hành trình đã lựa chọn, hoạt động sai mục đích hoặc phát hiện 

đơn vị vận tải khai báo thông tin không trung thực, thông tin không đúng với 

thực tế hoạt động. Trong trường hợp này, phương tiện sẽ bị thu hồi Giấy nhận 

diện và không được tiếp tục kê khai thông tin để nhận Giấy nhận diện ưu tiên 

hoạt động trên “Luồng xanh” vận tải. 

5. Quy trình kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện ưu tiên 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm 

Người dùng sử dụng máy tính để bàn (PC), máy tính xách tay (Laptop) 

hoặc các thiết bị khác như máy tính bảng, điện thoại thông minh thực hiện đăng 

nhập như sau: 

● (1) Mở trình duyệt Google Chrome   hoặc Cốc cốc  

● (2)Truy cập đường link https://luongxanh.drvn.gov.vn/ 

● (3)Nhập email vào ô “Email”  và nhập Số điện thoại vào ô “Số điện 

thoại”. 

● (4) Click chọn nút “Nhận mã xác thực” để nhận mã xác thực OTP về điện 

thoại của mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● (5) Nhập mã xác thực vào ô “Mã xác thực”. 

● (6) Nhấn nút “Tiếp tục” để bắt đầu vào hệ thống. 

 

 

 

https://luongxanh.drvn.gov.vn/
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Bước 2: Kê khai các thông tin theo yêu cầu trên phần mềm 

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, sẽ hiển thị màn hình “Thông 

tin đề nghị nhận mã QR ưu tiện hoạt động trên luồng xanh” ở mục 1 menu “Lập 

đề nghị nhận mã QR”. Thực hiện cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin có 

liên quan sau theo hướng dẫn trên phần mềm: 

● (1) Thông tin liên quan đến đơn vị vận tải bao gồm:  

- Tên doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải; tổ chức, cá nhân sở 

hữu phương tiện (bắt buộc). 

- Mã số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/số căn cước công dân (nếu 

chủ doanh nghiệp là cá nhân) (bắt buộc). 

- Địa chỉ liên lạc (Số nhà, phố, tổ dân phố/thôn/đội, đường/phố, phường/xã, 

quận/huyện, tỉnh/thành phố) (bắt buộc). 

- Số điện thoại liên hệ (bắt buộc). 

● (2) Thông tin liên quan đến phương tiện gồm: 

-  Biển kiểm soát xe (bắt buộc). 

- Loại phương tiện chở hàng hoá (xe tải, xe đầu kéo, xe công ten nơ, xe 

chuyên dùng) (bắt buộc). 

- Thời hạn đăng kiểm (bắt buộc). 

- Thông tin về gắn thiết bị giám sát hành trình (lựa chọn có/không). 

- Thông tin về phù hiệu (lựa chọn có/không). 

● (3) Thông tin liên quan đến lái xe, người đi cùng trên xe (có thể là lái xe, 

nhân viên bốc xếp hàng hoá). 

- Họ và tên (bắt buộc). 

- Ngày tháng năm sinh (bắt buộc). 

- Số CMTND/CCCD (bắt buộc). 

- Địa chỉ (Số nhà, phố, tổ dân phố/thôn/đội, đường/phố, phường/xã, 

quận/huyện, tỉnh/thành phố) (bắt buộc). 

- Số giấy phép lái xe (bắt buộc đối với lái xe). 

- Thông tin về Giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực của 

người trên phương tiện(bắt buộc). 

+ Thời gian có kết quả xét nghiệm (bắt buộc). 

+ Đính kèm hình ảnh của Giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu 

lực (bắt buộc). 
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(Nội dung này sẽ tự động cập nhật sau khi kết nối với cơ sở dữ liệu về kết 

quả xét nghiệm SARS-CoV-2 và Tờ khai y tế theo quy định của Bộ Y tế). 

● (5) Thông tin về hành trình vận chuyển gồm: 

- Địa chỉ nơi đi (tỉnh/thành phố) (bắt buộc). 

- Địa chỉ nơi đến (tỉnh/thành phố) (bắt buộc). 

- Hành trình đi qua địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 (theo luồng xanh 

đã công bố) (bắt buộc). 

Mỗi lần kê khai thông tin, đơn vị vận tải được lựa chọn tối đa 3 hành trình 

trên “Luồng xanh” vận tải quốc gia và 3 hành trình trên “Luồng xanh” vận tải 

nội tỉnh;đơn vị vận tải thực hiện kê khai lại khi có thay đổi về hành trình, người 

trên phương tiện hoặc thông tin về hàng hoá vận chuyển. 

● (6) Thông tin về loại hàng hoá vận chuyển (lựa chọn loại hàng hoá vận 

chuyển) (bắt buộc). 

● (7) Chọn đơn vị tiếp nhận thông tin tại ô “ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN” (Đơn vị 

vận tải lựa chọn Sở GTVT nơi đăng ký kinh doanh hoặc Sở GTVT nơi 

đến). 

● (8) Nhấn nút” Gửi đề nghị”. 

Đơn vị vận tải phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 

chính xác của thông tin đã kê khai để nhận Giấy nhận diện trên phần mềm của 

Tổng cục ĐBVN. 

Bước 3: Xem trạng thái của phương tiện đã kê khai thông tin 

Sau khi gửi đề nghị, đơn vị vận tải vào mục “Danh sách xe kê khai” để theo dõi 

trạng thái của phương tiện đã duyệt, chờ duyệt hoặc từ chối và yêu cầu cập nhật, 

sửa đổi thông tin. 

Trường hợp phương tiện đã được duyệt, tại màn hình “Danh sách phương tiện”, 

click icon  để xem và tải thẻ nhận diện. 
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Bước 4: In Giấy nhận diện có mã QR và dán lên phương tiện 

Sau khi tải xong Giấy nhận diện, đơn vị vận tải thực hiện in trên giấy khổ 

A5 để dán trên kính trước và in trên giấy khổ A4 để dán trên kính hai bên thành 

xe. Trước khi dán thực hiện quét mã QR và kiểm tra thông tin sau khi quét để 

đảm bảo chính xác theo đúng thông tin đã kê khai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy nhận diện có mã QR để in dán lên phương tiện. 

   6. Lưu ý: 

 Giấy nhận diện phương tiện không phải là điều kiện bắt buộc khi 

phương tiện lưu thông vận chuyển hàng hoá, Giấy nhận diện phương tiện 

có mã QR để nhận diện và ưu tiên cho phương tiện trong quá trình tổ chức, 

điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc giao thông. Phương tiện vận tải hàng 

hoá có hay không có giấy nhận diện đều được phép vận chuyển hàng hoá 

khi đáp ứng các điều kiện về phòng chống dịch Covid-19 ( hàng hoá, 

phương tiện, đặc biệt lái xe và người đi trên xe phải có Giấy xác nhận kết 

quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 72h). 

7. Tiếp nhận phản ánh các thông tin về luồng xanh: 

- Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ qua Phòng 

Quản lý vận tải phương tiện và người lái - Sở GTVT, đ/c Nguyễn Quang Sơn - 

Trưởng phòng QLVT,PT&NL, số điện thoại/zalo: 0913.588.506 và đ/c Đoàn 

Hoài Nam số điện thoại/zalo: 0976.253.187. 

- Trường hợp phát hiện các đơn vị vận tải sử dụng Giấy nhận diện có mã 

Qrcode không do Sở GTVT các tỉnh cấp, đề nghị các cơ quan chức năng thông 

báo về Sở GTVT Hà Tĩnh để có phương án xử lý kịp thời . 
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Vậy, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

nghiên cứu, hướng dẫn các đơn vị (hộ) kinh doanh vận tải trên địa bàn biết và 

thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện công tác kiểm 

tra, kiểm soát, nhất là tại vị trí các chốt kiểm soát dịch bệnh để biết và thực thi 

nhiệm vụ./. 

 

    Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Hiệp hội vận tải ôtô  ( để p,hợp;) 

- Giám đốc Sở (b/cáo); 
- Lưu: VT, QLVT. 

KT. GIÁM ĐỐC                                              

PHÓ GIÁM ĐỐC 

        Nguyễn Việt Thắng 
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