
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Số:            /TCĐBVN-VT Hà Nội, ngày  25   tháng  7  năm 2021 

V/v tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển 

hàng hoá theo Chỉ thị 16. 

 

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Ngày 18/7/2021, Tổng cục ĐBVN đã có 

Văn bản số 4977/TCĐBVN-VT về hướng dẫn xây dựng “Luồng xanh” vận tải ưu 

tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, vận chuyển công nhân, 

chuyên gia phục vụ sản xuất kinh doanh được lưu thông thông suốt 24/24h qua 

địa bàn các địa phương áp dụng Chỉ thị 16. 

Trong thời gian qua, Tổng cục ĐBVN nhận được phản ánh của một số đơn 

vị vận tải và lái xe cho biết hiện nay tại một số chốt kiểm soát dịch bệnh trên các 

tuyến giao thông chỉ cho phép phương tiện có Giấy nhận diện phương tiện (có mã 

QRCode) mới được lưu thông qua chốt. Về nội dung này, Tổng cục ĐBVN trân 

trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW quan tâm chỉ đạo nội 

dung sau: 

1. Theo quy định tại điểm 4 của Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, 

có quy định: xe vận chuyển (để cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm 

cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở 

nguyên vật liệu sản xuất) được phép lưu thông. Vì vậy, đề nghị UBND các tỉnh, 

thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh kiểm 

tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với lái 

xe và người đi theo xe vận tải hàng hoá, trường hợp đáp ứng đầy đủ theo quy 

định thì cho phép phương tiện lưu thông qua chốt bình thường. 

2. Trong trường hợp các phương tiện vận tải hàng hoá có Giấy nhận diện 

phương tiện (có mã QRCode) còn hiệu lực do các Sở GTVT cấp, đề nghị UBND 

các tỉnh, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=199607
https://congvan.drvn.gov.vn/doc/edit/shipdoc-provin/itemid/6c07e203-e4d2-4a9c-b02a-8bd9d18f8d4b
https://congvan.drvn.gov.vn/doc/edit/shipdoc-provin/itemid/6c07e203-e4d2-4a9c-b02a-8bd9d18f8d4b
https://congvan.drvn.gov.vn/doc/edit/shipdoc-provin/itemid/6c07e203-e4d2-4a9c-b02a-8bd9d18f8d4b
https://congvan.drvn.gov.vn/doc/edit/shipdoc-provin/itemid/6c07e203-e4d2-4a9c-b02a-8bd9d18f8d4b
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bệnh ưu tiên cho phương tiện lưu thông qua chốt theo đúng hướng dẫn của Bộ Y 

tế tại văn bản số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021. 

Tổng cục ĐBVN trân trọng cảm ơn sự phối hợp của UBND các tỉnh, thành 

phố trực thuộc TW./. 

 

 

   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); 

- Các Vụ: ATGT, Vận tải – Bộ GTVT; 

- Thanh tra Bộ; 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Các đ/c Phó TCT (để p/h chỉ đạo); 

- Cục Cảnh sát giao thông (C08); 

- Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam; 

- Các Cục QLĐB I, II, III và IV; 

- Báo Giao thông; Trung tâm TT và TTĐB; 

- Lưu: Văn thư, Vận tải. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyện 
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