
UBND TỈNH LAI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SGTVT-QLVT Lai Châu, ngày       tháng 7 năm 2021 
V/v tiếp tục thực hiện các giải pháp 

hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với  

hoạt động vận tải hàng hóa  

cho các tỉnh phía Nam  

 

 

Kính gửi: Các đơn vị KDVT hàng hóa trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 1982/UBND-KTN ngày 13/7/2021 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn 

đối với hoạt động vận tải hàng hóa cho các tỉnh phía Nam. Sở GTVT Lai Châu 

yêu cầu: 

1. Các đơn vị KDVT hàng hóa trên địa bàn tỉnh  

- Tiếp tục thực hiện các thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm 

SARS-CoV-2 trong hoạt động vận chuyển hàng hóa tại Mục 4 tại Văn bản số   

1116/SGTVT-QLVT ngày 09/7/2021 của Sở GTVT Lai Châu. 

- Chủ động liên hệ với Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Lai Châu để 

thực hiện xét nghiệm, tiêm phòng vắc-xin cho lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa 

trên xe và các đối tượng khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị. 

- Trước khi phương tiện, lái xe đi đến, đi qua các khu vực đang phong tỏa, 

giãn cách hoặc khu vực ổ dịch, yêu cầu người lái xe cung cấp thông tin đến các 

chốt kiểm soát liên ngành tại địa phương đi đến hoặc đi qua gồm: Thẻ nhận diện 

cho phương tiện (khi phương tiện đi đến, đi qua địa bàn TP.Hồ Chí Minh); giấy 

xét nghiệm PCR (âm tính) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên SAR-COV-2 

(âm tính) hoặc Giấy chứng nhận tiêm phòng vắc-xin. 

- Đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát 

chặt chẽ hoạt động của phương tiện, lái xe thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát 

hành trình.  

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

về tính chính xác của thông tin đã cung cấp cho các chốt kiểm soát liên ngành và 

các Sở Giao thông vận tải trong quá trình vận chuyển. 

2. Hướng dẫn đăng ký cấp “Thẻ nhận diện phương tiện” đi đến, đi qua địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh 
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2.1. Loại hình vận chuyển được cấp Thẻ nhận diện phương tiện: 

- Xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm như: gạo, 

mì gói, bún khô; thịt gia súc; thịt gia cầm; trứng gia cầm; rau củ quả; thuỷ hải 

sản,….) đi đến, đi qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.  

- Xe ô tô vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, xe chở 

chuyên gia, công nhân đi, đến địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, 

phục vụ hoạt động của các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Xe ô tô vận chuyển hàng hóa từ Lai Châu đến thành phố Hồ Chí Minh 

để ra vào các cảng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  

- Xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe ô tô vận chuyển hàng hóa 

phục vụ sản xuất kinh doanh, hàng hóa đến các cảng, khu công nghiệp, xe chở 

chuyên gia, công nhân của các khu chế xuất, khu công nghiệp đi qua địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh. 

2.2. Trình tự thực hiện:  

- Các đơn vị có nhu cầu làm Đơn đề nghị (theo Phụ lục 1) kèm danh sách 

các thông số của phương tiện (theo Phụ lục 2) và gửi về Sở GTVT Lai Châu qua 

địa chỉ mail: phamngocanh1983@gmail.com hoặc zalo của Đ/c Phạm Ngọc 

Anh, chuyên viên Phòng Quản lý vận tải – Phương tiện & Người lái số điện 

thoại: 0989.087949. Sau đó Sở GTVT Lai Châu tổng hợp, gửi đến Sở GTVT 

thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết.  

Lưu ý: Các nội dung tại Phụ lục 2 phải bảo đảm thông tin chính xác, đơn 

vị đề nghị phải chịu trách nhiệm đối với nội dung đã kê khai. Trong quá trình 

thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải 

liên hệ với Đ/c Phạm Ngọc Anh, chuyên viên Phòng Quản lý vận tải – Phương 

tiện & Người lái số điện thoại: 0989.087949 để được hướng dẫn, giải đáp.  

- Sở GTVT Lai Châu gửi kết quả giải quyết cho các đơn vị theo địa chỉ 

email hoặc địa chỉ Zalo đã đăng ký tại Phụ lục 1. 

- Các đơn vị in, đóng dấu của đơn vị vào Giấy nhận diện phương tiện và 

gắn lên kính chắn gió phía trước của xe ô tô khu vực phía bên phải người lái xe; 

đơn vị kinh doanh vận tải, người lái xe chịu trách nhiệm bảo đảm lưu thông 

đúng lộ trình và đúng mục đích sau khi được cấp thẻ nhận diện phương tiện và 

thực hiện các quy định về phòng, chống dịch trong hoạt động vận chuyển hàng 
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hóa, phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng kiểm soát giao thông, 

các lực lượng chức năng trên đường bộ. 

Sở GTVT Lai Châu thông báo đến các đơn vị, cá nhân và tổ chức có liên 

quan biết và phối hợp, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục ĐBVN; 

- UBND tỉnh;                                         (b/c) 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Sở GTVT – Xây dựng Lào Cai; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

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

- Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu; 

- Thanh tra Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Nguyễn Văn Hưởng 
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