
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:  9517 /SGTVT-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  27  tháng 8 năm 2021  

V/v: thực hiện khai báo y tế của lái xe và 

người ngồi trên xe đối với phương tiện lưu 

thông trong thời gian thực hiện giãn cách. 

 

 

Kính gửi:    

- Các sở, ban, ngành Thành phố; 

- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, 

huyện; 

- Các Doanh nghiệp quản lý cảng trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh; 

- Các Hiệp hội nghề nghiệp Thành phố; 

- Các Cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố. 

- Các Doanh nghiệp, đơn vị vận tải trên địa bàn 

thành phố. 
-   

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 3287/CATP-PC06 ngày 25 

tháng 8 năm 2021 của Công an Thành phố về phối hợp hướng dẫn khai báo y tế 

qua phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch trên nền tảng dữ 

liệu dân cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Giao thông vận tải thành phố có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và 

yêu cầu lái xe và người ngồi trên xe phải sử dụng phần mềm khai báo y tế tại địa 

chỉ trang website: http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để thực hiện việc kê khai 

trước khi tham gia giao thông, tạo thuận lợi cho quá trình kiểm tra khi lưu thông 

qua các chốt kiểm soát dịch, không để xảy ra ùn tắc giao thông và đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Đối với các phương tiện đã được cấp Giấy nhận diện (có mã QR code): 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân 

dân thành phố, không thực hiện công tác kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch mà 

chỉ kiểm tra tại tại các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa. Tuy nhiên 

để đảm bảo công tác phòng chống dịch và công tác kiểm tra của các cơ quan chức 

năng, đề nghị các đơn vị yêu cầu lái xe và người ngồi trên xe phải thực hiện việc 

khai báo y tế tại địa chỉ trang website: http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trước 

khi tham gia giao thông. 

KHẨN 
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3. Về cách thức khai báo y tế: đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2 

Công văn số 3287/CATP-PC06 ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh (đính kèm). 

Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan đơn vị 

phối hợp triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Công văn số 3287/CATP-PC06 ngày 25 tháng 8 năm 2021 của 

Công an Thành phố Hồ Chí Minh)./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ GTVT “để báo cáo”; 

- UBNDTP “để báo cáo”; 

- Tổng Cục đường bộ VN; 

- Công an Thành phố; 

- Trung tâm báo chí TP; 

- SGTVT (Ban Giám đốc Sở); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KTHT. L10. 

GIÁM ĐỐC 
 

     

 

 
 

 

Trần Quang Lâm 
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