
UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:         /SGTVT-VT Trà Vinh, ngày       tháng 7 năm 2021 

V/v thông tin hướng dẫn cấp “Thẻ nhận 

diện phương tiện” và công tác tổ chức 
giao thông, vận chuyển hàng hóa trong 

thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực 
hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg 

 

 

     Kính gửi: 

      - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

      - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

      - Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải. 

     

Thực hiện Công văn số 4658/TCĐB-VT ngày 08/7/2021 của Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam và Công văn số 7030/SGTVT-VT ngày 08/7/2021 của Sở 
Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn công tác tổ chức 

giao thông nhằm tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho các phương tiện vận chuyển 
hàng hóa và vận chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian Thành phố Hồ Chí 

Minh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg. 

Nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 
Covid-19, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc lưu thông, vận chuyển 

hàng hóa; vận chuyển công nhân, chuyên gia và các tổ chức, cá nhân khác có liên 
quan từ tỉnh Trà Vinh đến Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian TP Hồ Chí 

Minh cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ, kể từ ngày 09/7/2021. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh thông tin hướng dẫn thực hiện một số 

nội dung như sau: 

I. Phương án tổ chức thực hiện: 

1. Loại hình vận chuyển được cấp giấy nhận diện phương tiện  được ưu 
tiên lưu thông khi qua các khu vực kiểm soát phòng chống dịch Covid19: 

a) Xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm như: gạo, 
mì gói, bún khô; thịt gia súc; thịt gia cầm; trứng gia cầm; rau củ quả; thủy hải 

sản,…) từ các tỉnh đến địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. 

b) Xe ô tô vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, xe chở 
chuyên gia, công nhân từ các tỉnh đến địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ngược 

lại, phục vụ hoạt động của các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

c) Xe ô tô vận chuyển hàng hóa ra vào các cảng trên địa bàn Thành phố  Hồ 

Chí Minh từ các tỉnh đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. 
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d) Xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe ô tô vận chuyển hàng hóa 

phục vụ sản xuất kinh doanh, hàng hóa đến các cảng, khu công nghiệp, xe chở 
chuyên gia, công nhân của các khu chế xuất, khu công nghiệp lưu thông “quá 

cảnh” (đi qua) địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Trình tự thực hiện: 

a) Thành phần tài liệu: 

Các đơn vị thực hiện văn bản (bản scan có ký tên đóng dấu, gửi qua đường 
mạng) Công văn đề nghị (theo Phụ lục 1) kèm danh sách các thông số của 

phương tiện (tập tin có định dạng .pdf và file excel theo Phụ lục 2) và gửi về Sở 
Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh (qua địa chỉ emai: qlvt.tv@gmail.com hoặc qua 

số điện thoại zalo: 0919494708) chậm nhất đến ngày 15/7/2021 để tổng hợp gửi 
Sở Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh.  

Lưu ý: Các nội dung tại Phụ lục 2 phải bảo đảm thông tin chính xác, đơn 

vị đề nghị phải chịu trách nhiệm đối với nội dung đã kê khai. Trong quá trình 
thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với ông Trần 

Hoàng Hải, chuyên viên Phòng Quản lý Khai thác hạ tầng giao thông đường bộ - 
Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0933.656.488. 

b) Kết quả giải quyết: 

- Sau khi Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ 
đề nghị, tiến hành kiểm tra nếu đảm bảo yêu cầu thì sẽ giải quyết cho đơn vị 
trong thời gian không quá 24 giờ. 

- Kết quả bao gồm: Thông báo tổ chức giao thông của Sở Giao thông vận 
tải Thành phố Hồ Chí Minh đã được số hóa theo Phụ lục 3 và Giấy nhận diện (có 
mã tra cứu QR) tương ứng với mỗi phương tiện theo Phụ lục 4. 

- Sau khi kết quả giải quyết được gửi đến Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà 
Vinh (thông qua hộp thư điện tử email: qlvt.tv@gmail.com, qua trục gửi nhận văn 

bản số hóa hoặc qua tài khoản Zalo: 0919494708), Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà 
Vinh sẽ gửi kết quả đến các đơn vị (qua email hoặc zalo do các đơn vị cung cấp), 
các đơn vị nhận được kết quả tự in, đóng dấu của đơn vị vào Giấy nhận diện 

phương tiện và gắn lên kính chắn gió phía trước của xe ô tô khu vực phía bên 
phải người lái xe. 

3. Yêu cầu đối với người lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe,  chủ 
doanh nghiệp, chủ phương tiện: 

- Đơn vị kinh doanh vận tải, người lái xe chịu trách nhiệm bảo đảm lưu 

thông đúng lộ trình và đúng mục đích. 

- Phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định 
của Bộ Y tế và chính quyền địa phương (chú ý đeo khẩu trang trong suốt quá 

trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên); khi lưu thông 
trên đường, người điều khiển phương tiện phải được xét nghiệm và có kết quả âm 

tính với SARS-CoV-2 theo quy định của ngành y tế; 

mailto:qlvt.tv@gmail.com
mailto:qlvt.tv@gmail.com
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- Khi lưu thông phải mang theo Thông báo, Giấy nhận diện phương tiện, 

các giấy tờ liên quan và các quy định khác của pháp luật về giao thông đường bộ; 
và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng kiểm soát giao thông, các 

lực lượng chức năng trên đường bộ. 

- Chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các nội dung về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và các cơ quan khác có liên 
quan. 

- Đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường 

hợp không đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để lái xe, người 
bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trong quá trình vận 
chuyển. 

- Đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát lái xe, 

người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe có đủ điều kiện phòng, chống dịch theo quy 
định mới được tham gia vận chuyển. 

- Đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường việc kiểm tra kiểm soát trước, 
trong và sau khi vận chuyển về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và công 

tác phòng chống dịch theo quy định. 

4. Khi các phương tiện được cấp Giấy nhận diện, đề nghị các lực lượng 

chức năng liên ngành tại các chốt kiểm soát, các lực lượng chức năng trên đường 

có liên quan tạo điều kiện cho các xe ô tô được lưu thông thuận lợi. Lực lượng 
chức năng kiểm tra thông tin thông qua mã QR trên giấy nhận diện, sử dụng phần 

mềm để quét mã QR, qua đó sẽ kết nối với phần mềm của Sở Giao thông vận tải 
thành phố Hồ Chí Minh thể hiện thông tin liên quan đến phương tiện (Phụ lục 5); 
xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. 

II. Phương án tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá 

cảnh qua Thành phố Hồ Chí Minh: 

1. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi tỉnh Bình 
Dương, tỉnh Bình Phước và ngược lại: 

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 62 → Quốc lộ N2 → Tỉnh lộ 8 → 
Huỳnh Văn Cù → Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước. 

- Lộ trình 2: cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương → Quốc lộ 1 

→ Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước. 

2. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) về tỉnh Đồng 

Nai và ngược lại: 

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 62 → Quốc lộ N2 → Tỉnh lộ 8 → 
Huỳnh Văn Cù → Quốc lộ 13 → Phú Lợi → Mỹ Phước – Tân Vạn → Quốc lộ 

1K → tỉnh Đồng Nai. 

- Lộ trình 2: Tỉnh lộ 8 - Quốc lộ 22 → Quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → Quốc 

lộ 51 → tỉnh Đồng Nai. 

- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 → Xa lộ Hà Nội → đường D1 (Khu Công nghệ 
cao) → đường D2 → Võ Chí Công → đường cao tốc TPHCM – Long Thành – 

Dầu Giây → tỉnh Đồng Nai. 
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- Lộ trình 4: Quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP HCM – Trung Lương; Quốc lộ 

50) – Nguyễn Văn Linh – Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công – cao tốc TPHCM – Long 
Thành – Dầu Giây. 

3. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) về tỉnh Tây 

Ninh và ngược lại: 

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 62 → Quốc lộ N2 → ĐT 825 → ĐT 
822 → Tỉnh lộ 7 → Quốc lộ 22 → tỉnh Tây Ninh. 

- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 22 → tỉnh Tây Ninh. 

4. Hướng lưu thông từ tỉnh Tây Ninh về tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu và ngược lại: 

- Lộ trình 1: Quốc lộ 22 → Tỉnh lộ 8 → Huỳnh Văn Cù → Quốc lộ 13 → 

Phú Lợi → Mỹ Phước – Tân Vạn → ĐT 743A → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51 
→ tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Lộ trình 2: Quốc lộ 22 → Quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51 → 

tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Lộ trình 3: Quốc lộ 22 → Quốc lộ 1 → Xa lộ Hà Nội → đường D1 (Khu 
Công nghệ cao) → đường D2 → Võ Chí Công → đường cao tốc TPHCM – Long 

Thành – Dầu Giây → tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh thông tin đến các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức, cá nhân có liên quan được biết và phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- BQL các bến xe (t/h); 
- Thanh tra Sở (t/h); 
- Lưu: VT, PVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

 
Dương Thành Huynh 
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