
 

 

UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:         /SGTVT-VTPTNL 
      

   V/v hướng dẫn chi tiết triển khai 

vận hành phần mềm kê khai thông 

tin cấp Giấy nhận diện phương 

tiện vận tải hàng hóa  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày    tháng 8 năm 2021 

 

 

 

                          Kính gửi:  

- Các phòng: Quản lý VTPT&NL, Pháp chế - An toàn; 

     - Thanh tra Giao thông; 

- Các doanh nghiệp vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh. 
 

  Thực hiện văn bản số 6102/TCĐBVN-KHCN, MT&HTQT ngày 

25/8/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai vận hành phần 

mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa;  Sở 

Giao thông vận tải Ninh Bình thông báo và đề nghị các phòng, ban liên quan 

thuộc Sở, các doanh nghiệp vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh triển khai thực 

hiện một số nội dung sau:  

1. Các doanh nghiệp vận tải hàng hóa 

1.1. Đơn vị xin cấp thẻ nhận diện truy cập địa chỉ: https://vantai.drvn.gov.vn 

để cập nhật thông tin và nhận mã QR Code mới. Sau khi nhận được mã QR Code 

mới, đề nghị in và dán lên xe.  

(Gửi kèm theo Hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm kê khai thông tin 

giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa Ban hành kèm theo văn bản số 

6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 25/8/2021 của Tổng cục ĐBVN và 

đăng tải hướng dẫn trên cổng thông tin của Sở: Sogiaothong.ninhbinh.gov.vn.)  

1.2. Thông tin kê khai để cập nhật hoặc sửa đổi do đơn vị thực hiện và tự 

chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã kê khai.   

1.3. Trong quá trình triển khai vận hành, sử dụng phần mềm, nếu có khó 

khăn, vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp vận tải phản ánh về Sở GTVT để 

tổng hợp, báo cáo Tổng cục ĐBVN để được xem xét, xử lý, hoàn thiện.  

2. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái 

- Thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải trên địa 

bàn tỉnh về việc vận hành phần mềm kê khai thông tin giấy nhận diện cho 

phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ phòng chống, dịch bệnh Covid-19. 
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- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc theo phản ánh của các doanh 

nghiệp vận tải báo cáo Tổng cục ĐBVN để được xem xét, xử lý, hoàn thiện.  

3. Giao Phòng Pháp chế - An toàn phối hợp kiểm tra, theo dõi hành trình 

vận chuyển của các phương tiện.  

4. Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người 

lái, Phòng Pháp chế - An toàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các Doanh 

nghiệp vận tải trong việc thực hiện vận hành cấp thẻ nhận diện phương tiện vận 

chuyển hàng hóa; xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng thẻ nhận diện sai mục 

đích, đi sai luồng đăng ký của thẻ nhận diện. 
 

Sở GTVT Ninh Bình đề nghị các phòng, ban liên quan thuộc Sở, các doanh 

nghiệp vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh nghiên cứu và triển khai thực hiện./.  
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Tổng cục ĐBVN (để b/c);   

- Sở GTVT các tỉnh, TP (để p/h); 

- Hiệp hội VT ô tô NB; 

- UBND các huyện, thành phố (p/h); 

- BQL các khu công nghiệp (t/h); 

- Báo Ninh Bình;  

- Đài PTTH Ninh Bình; 

- Giám đốc Sở (để b/c);  

- Ban biên tập Website Sở; 

- Lưu: VT, VTPTNL. 

                                 QL50. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

  Nguyễn Văn Hanh 
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