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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

Số:              /TCĐBVN-ATGT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 7 năm 2021 

V/v hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng 
xanh) lưu thông cho phương tiện vận tải 

trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Triển khai thực hiện Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống 

dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép; để tạo thuận lợi cho việc lưu thông vận 

tải, tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm thực hiện 

tốt mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển 

kinh tế - xã hội; Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp, chỉ 

đạo các cơ quan, Sở, ban ngành của địa phương triển khai các nội dung sau: 

1. Để phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa thiết yếu, vận chuyển bệnh 

nhân; vận chuyển xăng, dầu, ga; vận chuyển chuyên gia, công nhân... được thông 

suốt đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân; phục vụ nhu cầu sản xuất, phục hồi, 

phát triển kinh tế - xã hội; đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thông báo trên các 

phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng, các hiệp hội, doanh nghiệp vận tải... 

về các tuyến đường được ưu tiên cho công tác vận chuyển trên; vị trí các chốt kiểm 

soát; trình tự, nội dung, quy trình kiểm soát; số điện thoại đường dây nóng; phương 

án tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua các tỉnh, thành 

phố hoặc vận chuyển nội vùng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 để các 

đơn vị kinh doanh vận tải biết, chuẩn bị trước các nội dung phục vụ cho công tác 

kiểm soát. Chỉ đạo các chốt kiểm soát tạo điều kiện ưu tiên cho các phương tiện 

vận chuyển nêu trên lưu thông đi qua các chốt trong thời gian nhanh nhất. 

2. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp liên quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị tại các Văn bản số 

4658/TCĐBVN-VT ngày 08/7/2021. Sở Giao thông vận tải các địa phương thường 

xuyên cập nhật, công bố các tuyến vận chuyển nội vùng. 

3. Sở GTVT các tỉnh, thành phố cấp Thẻ nhận diện phương tiện vận chuyển 

trong khu vực nội tỉnh; các Cục QLĐB I, II, III, IV cấp Thẻ nhận diện phương tiện 

vận chuyển liên vùng trên địa bàn khu vực quản lý, liên thông giữa các Cục QLĐB 

(đối với trường hợp cấp bách, đề nghị cấp, xác nhận qua phương tiện truyền dẫn 

điện tử thông qua mã code QR) cho các phương tiện đi thuận lợi vào khu vực 

phòng, chống dịch Covid-19. 

4. Tổng cục ĐBVN giao Cục trưởng các Cục QLĐB I, II, III, IV thay mặt 

Tổng cục ĐBVN chủ động làm việc với các cơ quan, Sở, ban ngành của địa 

phương tổ chức phân luồng giao thông; bố trí lực lượng phối hợp chặt chẽ tại các 

chốt kiểm soát dịch bệnh để phân luồng, tổ chức giao thông bảo đảm cho các 
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phương tiện vận tải được lưu thông thông suốt, liên tục (24/24h); không để tình 

trạng ùn tắc tại các chốt kiểm soát, bảo đảm an toàn phòng dịch, an toàn giao 

thông. 

(kèm theo chi tiết các tuyến ưu tiên tạo luồng xanh khi có các chốt kiểm 

soát) 

Tổng cục ĐBVN trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương phối hợp, chỉ đạo các cơ quan, Sở, ban ngành của địa phương triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBATGT Quốc gia (để b/c); 
- Bộ GTVT (để b/c); 
- Các PTCT (để c/đ); 
- Cục CSGT (để p/h); 
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 
- VEC; Nhà đầu tư BOT liên quan; 
- Cục QLĐB I, II, III, IV, Vụ Vận tải (để t/h); 
- Lưu: VT, ATGT (TĐT.03b). 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Huyện 
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Hướng dẫn tổ chức giao thông cho các phương tiện ưu tiên lưu 
thông qua khu vực phòng, chống dịch COVID-19 

(kèm theo Văn bản số           /TCĐBVN-ATGT ngày       /7/2021 của Tổng 
cục Đường bộ Việt Nam) 

I. KHU VỰC PHÍA NAM (vùng có giãn cách theo Chỉ thị 16) 

Tiếp tục thực hiện theo Văn bản 4884/TCĐBVN-ATGT ngày 
15/7/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

II. CÁC KHU VỰC CÒN LẠI (Miền Bắc, Miền Trung):  

1. Trục Bắc Nam:  

* Quốc lộ 1: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh -  Hà Nội - Hà Nam - Ninh 

Bình - Thanh Hóa – Nghệ An - Hà Tĩnh – Quảng Bình – Quảng Trị - Huế - Đà 

Nẵng - Quảng Nam – Quảng Ngãi – Bình Định – Phú Yên – Khánh Hòa – Ninh 

Thuận. 

* Đường Hồ Chí Minh: Cao Bằng - Hà Nội - Hòa Bình - Thanh Hóa - 

Nghệ An - Kon Tum – Bình Phước – QL.14 

2. Hệ thống đường cao tốc 

- Nội Bài – Lào Cai 

- Cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên 

- Lạng Sơn – Bắc Giang – Bắc Ninh – Hà Nội  

- Pháp Vân – Cầu Giẽ; Cầu Giẽ - Ninh Bình; 

- Đà Nẵng – Quảng Ngãi 

3. Các trục kết nối:  

Quốc lộ 2, Quốc lộ 3, Quốc lộ 4, Quốc lộ 4D, Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, Quốc lộ 

279, Quốc lộ 8, Quốc lộ 9, Quốc lộ 10, Quốc lộ 18, Quốc lộ 32, Quốc lộ 27C, , 

Quốc lộ 19, Quốc lộ 24, Quốc lộ 25, Quốc lộ 26 
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