
 
 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:            /SGTVT-QLVT,PTNL 
V/v triển khai thử nghiệm phần mềm 

để kiểm soát lái xe và người đi cùng 

trên xe ô tô vận tải hàng hoá bằng mã 

QRCode của C06 thay cho mã 

QRCode của ngành GTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             

 Nam Định, ngày        tháng 9 năm 2021 

 
Kính gửi: - Các Sở: Thông tin & Truyền thông; Công thương; Nông nghiệp & PTNT 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Báo Nam Định 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp 

- Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Nam Định 

 

  Thực hiện văn bản số 6850/TCĐBVN-VT ngày 24/9/2021 của Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam V/v triển khai thử nghiệm phần mềm để kiểm soát lái xe và người đi cùng 

trên xe ô tô vận tải hàng hoá bằng mã QRCode của C06 thay cho mã QRCode của 

ngành GTVT, Sở GTVT Nam Định có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị các Sở, ngành của tỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công 

thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam 

Định, Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố Nam Định, Ban Quản lý các khu công 

nghiệp, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Nam Định phối hợp tuyên truyền văn bản số 

6850/TCĐBVN-VT ngày 24/9/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và văn bản số 

5785/QLHC-TTDLDC ngày 20/9/2021 của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 

xã hội (CụcC06), Bộ Công an tới các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn được 

biết, thực hiện. 

2. Yêu cầu các đơn vị vận tải hàng hóa trên địa bàn nghiên cứu, thực hiện nội 

dung các văn bản nêu trên. 

(có bản sao các văn bản gửi kèm) 

Sở Giao thông vận tải Nam Định đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh Nam Định; 

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Các đơn vị vận tải hàng hóa trên địa bàn; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: QLVT-PTNL, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

(đã k 

ý) 

 

   Trương Mạnh Khiêm 
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