BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Số: 5248

/TCĐBVN-VT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021.

V/v: xác minh kiểm tra phương tiện của TP
HCM, Khánh Hòa chạy không đúng hành trình
đã được cấp mã thẻ nhận diện phương tiện.

Kính gửi:

- Sở GTVT TP Hồ Chí Minh;
- Sở GTVT Khánh Hòa.

Theo công văn số 4978/TCĐBVN – VT ngày 18/7/2021 của Tổng cục ĐBVN về
việc bổ sung thêm nhân lực, vật tư thiết bị y tế phục vụ xét nghiệm tại các điểm chốt,
vị trí xét nghiệm của ba tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận để thực hiện theo ý
kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Cục y tế (Bộ GTVT) đã phối hợp
với các đơn vị có liên quan thống nhất tổ chức 4 địa điểm hỗ trợ kiểm soát dịch và xét
nghiệm nhanh cho người điều khiển phương tiện (có dãn mã code thẻ nhận diện phương
tiện) bao gồm: Km1594 – Quốc lộ 1 (xã Cà Ná - Ninh Thuận); Quốc lộ 1 (huyện Hàm
Tân, tỉnh Bình Thuận); Km1946+00 đường HCM (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh
Đắk Nông); tại km1794+00 cầu Sê rê pok (xã Tâm Thắng, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk
Nông).
Qua báo cáo nhanh của chốt kiểm soát dịch tại huyện Hàm Tân – Bình Thuận
“Ngày 25/7/2021 có rất nhiều trường hợp xe chở hàng hoá thiết yếu bị hết hạn giấy xét
nghiệm nhưng không có mã (chưa đăng ký) QR code nhận diện phân luồng xanh, gây
khó khăn cho tổ công tác trong quy trình thực hiện xét nghiệm miễn phí hoặc xuất hiện
một số trường hợp xe có mã QR Code nhận diện phân luồng xanh chạy sai tuyến đăng
ký khi kiểm tra quét mã QR Code không đúng, như hai xe có biển kiểm soát 79N 2176,
50H 037.74 ”.
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc cấp thẻ nhận diện phương
tiện hoạt động đúng trên “luồng xanh” , Tổng cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT hai tỉnh
nêu trên thực hiện nội dung sau:
1. Chỉ đạo các cơ quan liên quan xác minh, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) đối
với hai phương tiện có biển kiểm soát nêu trên. Rà soát và tiếp tục triển khai việc cấp
thẻ nhận diện phương tiện theo đúng quy định tại các văn bản hướng dẫn của Chính
phủ, Bộ GTVT và Tổng cục ĐBVN.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý tại mục 1 nêu trên về Tổng cục ĐBVN (qua Vụ
Vận tải) trước ngày 3/8/2021 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ theo quy định.

Tổng cục ĐBVN gửi kèm theo 02 Thông báo đăng ký thẻ nhận diện của 02 xe
50H03774, 79N2176.
Đề nghị Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, Sở GTVT Khánh Hòa khẩn trương triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để b/cáo);
- Thứ trưởng Lê Đình Thọ (để b/cáo);
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để b/cáo);
- Phó CT chuyên trách Uỷ ban
ATGTQG Khuất Việt Hùng (để b/cáo);
- Cục Cảnh sát giao thông (để p/h);
- Cục Y tế - Bộ GTVT (để p/h);
- Cục QLĐB III, IV (để p/h);
- Vụ ATGT (Tổng cục ĐBVN);
- Lưu: VT, V.TảiT7.
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