
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:/        SCT-QLCNMT Khánh Hòa, ngày    tháng 8 năm 2021 

V/v triển khai vận hành phần mềm kê 

khai thông tin Giấy nhận diện cho 

phương tiện vận tải hàng hóa 

 

Kínhgửi:Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh 

Sở Công thương nhận được Công văn số 2371/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 

27/8/2021của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai vận hành phần mềm kê 

khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa. 

Sở Công thương sao gửi văn bản nêu trên của Sở Giao thông Vận tải kèm 

theo Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm “Ghi nhận thông tin kê khai cấp Giấy 

nhận diện phương tiện có mã QR Code tự động” để các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, triển khai thực hiện theo quy định./.  

(Gửi kèm Công văn số 2371/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 27/8/2021 của Sở 

Giao thông vận tải;Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm KC&XTTM; 

-  Công ty CP  Đầu tư VCN; 

- Tổng công ty Khánh Việt; 

- Công ty TNHH MTV Đầu tư  

   và Kinh doanh  BĐS Khatoco; 

- Lưu: VT, QLCNMT (Vh). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thu Hải 
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