
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

  Số:              /SGTVT-QLVTPT&NL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2021  

V/v chấn chỉnh, phòng ngừa tình trạng 

lợi dụng việc cấp giấy nhận diện mã 

QRCode để vi phạm pháp luật 

 

 

 

Kính gửi:  

- Thanh tra Sở Giao thông vận tải; 

- Hiệp hội vận tải tỉnh; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải. 
 

-   

Thực hiện công văn số 5278/TCĐBVN-PCTT ngày 02/8/2021 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam và công văn số 357/CV-BCĐ ngày 19 tháng 8 năm 2021 của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám 

sát và xử lý đối với phương tiện vi phạm giấy (thẻ) nhận diện phương tiện có mã 

QRCode,s công văn số 10810/UBND-VP ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh, phòng ngừa tình trạng lợi dụng việc cấp giấy 

nhận diện mã QRCode để vi phạm pháp luật, Sở Giao thông vận tải có một số ý 

kiến như sau: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải 

- Đơn vị vận tải (chủ phương tiện) và người đi trên phương tiện vận tải hàng 

hoá phải thực hiện nghiêm, đầy đủ các nội dung có liên quan đến phòng, chống 

dịch Covid-19 theo quy định. 

- Trong quá trình hoạt động vận chuyển, đơn vị vận tải (chủ phương tiện) phải 

có trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động của phương tiện, đảm bảo toàn bộ 

người trên phương tiện phải có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với 

SARS-COV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) còn 

hiệu lực và khai báo y tế trong suốt hành trình.  

- Yêu cầu lái xe, người trên xe sử dụng giấy nhận diện QRCode (luồng xanh) 

đúng mục đích, đúng lộ trình; đồng thời, đảm bảo thực hiện nghiêm 5K, hạn chế 

tối thiểu việc tiếp xúc với người khác trước, trong và sau quá trình vận chuyển.  

2. Hiệp hội vận tải tỉnh 

Tăng cường phối hợp, tuyên truyền đến đơn vị vận tải (chủ phương tiện) được 

cấp giấy nhận diện QRCode (luồng xanh) sử dụng đúng mục đích, lộ trình và thực 

hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19. 

KHẨN 



 

3. Thanh tra Sở  

Chủ trì lập kế hoạch, phối hợp Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố để hướng dẫn, kiểm tra tại các chốt kiểm soát và địa điểm tập kết phương tiện, 

trung chuyển, giao nhận hàng hóa (cảng, bến, nhà ga, kho, bãi, khu công nghiệp, 

cơ sở sản xuất…), kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy 

định về phòng, chống dịch Covid-19. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ GTVT; Tổng cục ĐBVN (b/c); 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Công an tỉnh; Các chốt kiểm soát phòng,chống dịch (p/h); 

- Giám đốc; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (p/h); 

- Website Sở GTVT; 

- Lưu: VT, QLVT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 

Nguyễn Đỗ Hải Thuận 
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