
 

 

 

 

 

UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:         /SGTVT-VTPTNL 
 

V/v hướng dẫn đề nghị cấp Thẻ 

nhận diện phương tiện nhằm tạo 

thuận lợi (tạo luồng xanh) cho các 

phương tiện của các đơn vị vận tải 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày    tháng 7 năm 2021 

 
 

 

Kính gửi:  Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

 
          

Căn cứ Công văn số 4977/TCĐBVN-VT ngày 18 tháng 7 năm 2021 của 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn xây dựng “Luồng xanh” vận tải 

ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia 

được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải 

trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện như sau: 

1. Đối tượng áp dụng 

Loại phương tiện được đăng ký Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên khi hoạt 

động trên các “Luồng xanh” vận tải do Tổng cục ĐBVN và Sở GTVT các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương công bố gồm: 

a) Xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, 

đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và 

sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19,… có hành trình vận chuyển 

đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch. 

b) Xe ô tô vận chuyển công nhân, người lao động, chuyên gia phục vụ hoạt 

động sản xuất kinh doanh có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu 

vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch. 

2. Tổ chức thực hiện 

a) Thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

b) Đơn vị vận tải thuộc đối tượng quy định tại Mục 1 của Hướng dẫn này 

có nhu cầu cấp Thẻ nhận diện phương tiện để được ưu tiên hoạt động trên 

“Luồng xanh” thực hiện đăng ký và khai báo các thông tin theo hướng dẫn tại 

Mục 3. Thực hiện in Thẻ nhận diện phương tiện kèm theo mã QRCode lên giấy 

(khổ A5) để dán trên kính phía trước và in lên giấy (khổ A4) để dán thêm lên 
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kính hai bên cửa xe nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát của lực 

lượng chức năng và hạn chế tiếp xúc để ngăn sự lây lan dịch bệnh (Lưu ý thực 

hiện quét thử mã QRCode để kiểm tra tính chính xác của các thông tin trước 

khi dán lên xe). 

c) Đơn vị vận tải, lái xe phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính chính xác của thông tin đã đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện ưu 

tiên hoạt động trên “Luồng xanh” và các thông tin cung cấp cho các chốt kiểm 

soát liên ngành và các Sở GTVT trong quá trình vận chuyển. 

d) Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của phương tiện, lái xe để 

đảm bảo phương tiện hoạt động theo đúng hành trình trên “Luồng xanh” vận tải 

đã đăng ký. Yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm sự kiểm tra, kiểm soát của các lực 

lượng chức năng trên đường và tại các chốt kiểm soát dịch bệnh để đảm bảo an 

toàn và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

đ) Mã QRCode trên Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên 

“Luồng xanh” vận tải sẽ tự động huỷ trong các trường hợp sau: khi hết thời hạn 

ghi trên Thẻ nhận diện; trong trường hợp lực lượng chức năng phát hiện 

phương tiện hoạt động không đúng hành trình đăng ký; trong trường hợp cơ 

quan cấp phát hiện đơn vị vận tải khai báo thông tin không trung thực. 

3.Trình tự thực hiện 

Các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu cấp Thẻ nhận diện phương tiện thực 

hiện trình tự các bước như sau: 

Bước 01: Mở trình duyệt web truy cập vào website: 

http://luongxanh.drvn.gov.vn  

 
 

http://luongxanh.drvn.gov.vn/
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Bước 02: Nhập Email của đơn vị vào ô Email sau đó chọn nhận mã xác thực

 

Bước 03: Đăng nhập vào địa chỉ Email của đơn vị, vào hộp thư đến lấy “Mã 

xác thực” 

 

Bước 04: Nhập “Mã xác thực” vào ô Mã xác thực sau đó chọn tiếp tục 
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Bước 05 : Chọn “Lập đề nghị cấp Thẻ nhận diện” và điền đầy đủ thông tin vào các mục 

sau đó chọn “Gửi đề nghị”: 
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Bước 6: Nhận kết quả mã QR Code tại địa chỉ Gmail của đơn vị kinh doanh 

vận tải, sau đó in Thẻ nhận diện phương tiện kèm theo mã QRCode.  

Sở Giao thông vận tải xin thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải biết 

thực hiện./. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại, Zalo theo số 0982.923.555. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo);  

- Tổng cục ĐBVN (để báo cáo);   

- Sở GTVT các tỉnh, Tp (để phối hợp);  

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Phòng QLVTPTNL, TTGT (để thực hiện); 

- Lưu: VT, VTPTNL (QL50). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

  Nguyễn Văn Hanh 
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