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THÔNG BÁO 
Về việc cấp Giấy (Thẻ) nhận diện (Mã QR code) cho phương tiện vận 

chuyển hàng hóa thiết yếu; đưa đón công nhân, chuyên gia đi, đến, đi qua 

thành phố Hà Nội và các địa phương áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg 

 

 

Từ ngày 24/7/2021, Sở Giao thông vận tải Hưng Yên và 62 Sở GTVT các 

tỉnh, thành phố đồng loạt triển khai thực hiện cấp Thẻ (Giấy) nhận diện có mã 

QRCode  cho các phương tiện thuộc đối tượng theo hướng dẫn của Bộ GTVT và 

Tổng cục ĐBVN để ưu tiên, tạo thuận lợi trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa 

thiết yếu; xe đưa đón công nhân, chuyên gia khi đi, đến hoặc đi qua thành phố Hà 

Nội và các địa phương, khu vực thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhằm hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trên địa 

bàn tỉnh vận chuyển, lưu thông từ Hưng Yên đi các tỉnh, thành phố trong thời 

gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg  của Thủ tướng Chính 

phủ; ngăn ngừa hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động cấp Giấy (Thẻ) 

nhận diện cho phương tiện. Sở Giao thông vận tải đã niêm yết, đăng tải các tài 

liệu, video hướng dẫn cấp Giấy (Thẻ) nhận diện cho phương tiện trên Cổng thông 

tin điện tử tại địa chỉ: https://sogtvt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/default.aspx 

Vì tất các các thủ tục khai báo thông tin tổ chức, cá nhân, phương tiện, lái 

xe,... và thao tác thẩm định, duyệt hồ sơ đề nghị cấp Giấy (thẻ) nhận diện cho 

phương tiện được thực hiện trên môi trường mạng Internet; thực hiện mọi lúc, 

mọi nơi; không phải đến Sở Giao thông vận tải để làm thủ tục giấy tờ.  

Tuy nhiên, do số lượng người có nhu cầu truy cập vào hệ thống thực hiện 

làm thủ tục là quá lớn. Thêm vào đó, hệ thống liên tục bị tấn công mạng kể từ 

sáng ngày 26/7/2021 nên bị quá tải. Do đó, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành 

phố nói chung và Sở Giao thông vận tải Hưng Yên nói riêng không thể thực hiện 

thẩm định và phê duyệt hồ sơ theo quy định. Vì vậy, còn một số phương tiện đã 

khai báo gửi hồ sơ thành công lên hệ thống nhưng chưa được cấp mã QRCode 

trong thời gian 24h. 

Hiện nay Tổng cục ĐBVN (là đơn vị chủ quản) đang khẩn trương khắc 

phục và nâng cấp hệ thống trên. Sở Giao thông vận tải Hưng Yên sẽ khẩn trương 

thực hiện thẩm định, phê duyệt để kịp thời cấp Giấy (thẻ) nhận diện cho phương 

tiện ngay khi hệ thống hoạt động trở lại bình thường.  

Đề nghị đơn vị vận tải, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh (ngoài tỉnh) có 

nhu cầu cấp Giấy (thẻ) nhận diện cho phương tiện chủ động nghiên cứu kỹ các tài 

liệu và video hướng dẫn đã niêm yết trên Wesite của Sở để thực hiện; không 

https://sogtvt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/default.aspx


2 
 

phải đến cơ quan thẩm định là Sở GTVT Hưng Yên (hoặc Sở GTVT tỉnh, 

thành phố nơi đến trả hàng hóa, người) để trình duyệt hồ sơ; không phải mất phí 

hay phải trả bất kỳ khoản chi phí nào khác; nhằm tránh bị kẻ xấu lợi dụng để 

trục lợi bất chính. Trong quá trình thực hiện nếu hiện có hành vi vi phạm, tiêu 

cực, nhũng nhiễu đề nghị tổ chức, cá nhân thông báo, phản ánh ngay về Lãnh đạo 

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên hoặc Cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý 

kịp thời các vi phạm. 

Sở Giao thông vận tải thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên 

quan biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận:     
 - Bộ GTVT (Để Báo cáo); 
 - UBND tỉnh (Để báo cáo); 
 - Tổng cục ĐBVN (Để báo cáo); 
 - BCĐ phòng, chống dịch bệnh tỉnh; 
 - Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh; 
 - Công an tỉnh; 
 - Sở Y tế; 
 - Sở Công thương; 
 - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 
 - Sở Thông tin và truyền thông;  
 - Đài PTTH tỉnh; 
 - Báo Hưng Yên;  
 - TTXVN tại Hưng Yên;                                 
 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
 - Đ/c Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 
 - Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 
 - Các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; 
 - Cổng thông tin điện tử của Sở; 
 - Lưu: VT, QLVT&PT.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Thế Hoàng 

 

 


		2021-07-28T14:36:32+0700


		2021-07-28T15:19:22+0700


		2021-07-28T15:19:22+0700


		2021-07-28T15:19:22+0700




