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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

              Hưng Yên, ngày        tháng 7 năm 2021 

 

                       Kính gửi:  

        - Các đơn vị vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh; 

    - Thanh tra Sở Giao thông vận tải; 

    - Phòng Quản lý vận tải và phương tiện; 

      - Ban Quản lý bến xe bến thủy.        

 

Nhằm hỗ trợ kịp thời cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh vận 

chuyển, lưu thông hàng hóa từ Hưng Yên đi đến, đi qua các địa phương trong 

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

Chính phủ. Sở Giao thông vận tải đã ban hành nhiều Công văn hướng dẫn các 

đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện cấp Thẻ nhận diện và dán 

logo Hàng mau hỏng để được ưu tiện hoạt động, di chuyển trên các luồng xanh 

đã công bố. 

Để tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm phòng, chống dịch bệnh lây lan 

trong cộng đồng; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa đối với hoạt động vận chuyển, 

lưu thông hàng hóa; rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ cấp Thẻ nhận diện 

phương tiện. Sở Giao thông vận tải Hưng Yên có ý kiến như sau:  

1. Yêu cầu các đơn vị vận tải hàng hóa bằng xe ô tô: Thực hiện nghiêm 

theo nội dung Hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên tại Công văn số 

1709/SGTVT-QLVT&PT ngày 19/7/2021 về việc hướng dẫn vận chuyển hàng 

mau hỏng và cấp Thẻ nhận diện phương tiện nhằm tạo thuận lợi trong quá trình 

vận chuyển, lưu thông của đơn vị kinh doanh vận tải; Công văn số 1627/SGTVT-

QLVT&PT ngày 09/7/2021 về việc tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo cho 

phương tiện lưu thông, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

2. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với phòng, đơn vị liên quan tổ chức 

kiểm tra và hậu kiểm các thông tin do đơn vị vận tải, lái xe đã cung cấp để cấp 

Thẻ nhận diện phương tiện hoạt động trên các luồng xanh đã được công bố; xử lý 

nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cung cấp 

thông tin không trung thực hoặc không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch; thông báo ngay đến các Chốt kiểm soát và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan để phối hợp quản lý.  

3. Giao Phòng Quản lý vận tải và phương tiện 

a) Tiếp nhận các thông tin đề nghị của doanh nghiệp về cấp Thẻ nhận diện, 

thẩm định hồ sơ và thực hiện duyệt hồ sơ theo đề nghị của đơn vị vận tải nếu đủ 

điều kiện quy định để cấp Thẻ nhận diện cho phương tiện hoạt động ưu tiên trên 

các luồng xanh đã được Tổng cục ĐBVN và Sở GTVT các tỉnh, thành phố công 

bố trên các địa bàn áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ; trường hợp hồ sơ không đảm bảo điều kiện từ chối ngay để đơn 
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vị hoàn thiện. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về kết quả và thời gian thẩm 

định hồ sơ của đơn vị vận tải. 

b) Chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh Covid-19 và tham mưu Lãnh đạo 

Sở tổ chức hoạt động vận tải kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm; phối hợp và hỗ 

trợ tạo điều kiện thuận lợi các đơn vị vận tải về việc vận chuyển hàng hóa báo 

cáo đề xuất giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện. 

c) Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra, hậu kiểm các phương tiện thuộc 

đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh đã được cấp Thẻ nhận diện theo quy định. 

4. Giao Ban Quản lý bến xe, bến thủy: Tổ chức theo dõi và giám sát hoạt 

động của phương tiện qua thiết bị GSHT và tổng hợp, báo cáo kịp thời các trường 

hợp vi phạm về Sở để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý vi phạm. 

Sở Giao thông vận tải yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên 

địa bàn tỉnh và các phòng, ban chức năng thuộc Sở triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 
- Đ/c Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 
- Cổng thông tin điện tử của Sở; 
- Lưu: VT, QLVT&PT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
 
  

 

Trần Thế Hoàng 
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