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HƯỚNG DẪN TẠM THỜI
Về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải
bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Kính gửi: UBND các Huyện, thị xã, thành phố.
Triển khai thực hiện Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8 /2021 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với hoạt động vận tải hàng hoá, vận chuyển
công nhân, chuyên gia, người đi ra, vào hoặc đi qua các vùng có dịch. Đối với
hoạt động vận chuyển thi hài trong vùng có dịch hoặc từ vùng có dịch ra các địa
phương khác và ngược lại để hỏa táng hoặc an táng đảm bảo phòng, chống dịch
Covid-19 thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế liên quan đến các cơ quan quản lý
nhà nước, lực lượng kiểm soát dịch, đơn vị vận tải vận chuyển hàng hóa, vận
chuyển công nhân, chuyên gia, người về từ vùng có dịch và tổ chức, cá nhân có
liên quan đến công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô.
Đối với nội dung “tổ chức giao thông” được quy định tại Mục 1, phần 2 của
Văn bản, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các Huyện, thị xã, thành phố tiến
hành thực hiện ngay các nội dung như sau:
I. Xây dựng phương án tổ chức giao thông:
1. Tổ chức khảo sát, đề xuất lựa chọn các tuyến giao thông trọng yếu liên
huyện thuộc địa bàn Địa phương quản lý để có thể tổ chức giao thông, phân luồng,
phân tuyến phương tiện đi vòng tránh qua các địa phương, khu vực đang thực hiện
giãn cách xã hội; thiết lập hệ thống biển chỉ dẫn thuận tiện, dễ nhận biết để người
điều khiển phương tiện, đơn vị vận tải biết và thực hiện khi các địa phương liền kề
hoặc nhiều địa phương trong khu vực thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số
16/CT-TTg hoặc các cấp độ phòng chống dịch bệnh khác, đáp ứng yêu cầu lưu
thông, vận chuyển hàng hóa.
2. Tổ chức công bố; thiết lập hệ thống biển chỉ dẫn thuận tiện, dễ nhận biết để
người điều khiển phương tiện, đơn vị vận tải biết và thực hiện; Báo cáo kết quả về
Sở Giao thông vận tải để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết
định.
II. Lựa chọn vị trí, tổ chức giao thông tại chốt kiểm soát dịch
1. Lựa chọn vị trí chốt kiểm soát dịch
1

Vị trí chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến giao thông phải có mặt
bằng rộng, thông thoáng, an toàn, thuận lợi cho việc kiểm tra phương tiện và
phòng, chống dịch.
2. Tổ chức giao thông tại chốt kiểm soát dịch
a) Tuỳ theo lưu lượng giao thông trên từng tuyến đường, tại một chốt kiểm
soát dịch có thể bố trí thành nhiều điểm kiểm soát, khuyến khích bố trí từ 02 điểm
kiểm soát/01 chốt kiểm soát dịch; mỗi điểm kiểm soát một số loại phương tiện cụ
thể để không bị chồng chéo, gây ùn tắc giao thông; giữa các điểm có khoảng cách
phù hợp để lực lượng chức năng phân loại phương tiện vào kiểm tra; không để
phương tiện dừng đỗ trên đường để tránh gây ùn tắc giao thông;
b) Chốt kiểm soát dịch (đặc biệt trên tuyến có lưu lượng phương tiện lớn)
phải tổ chức phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện từ xa; bố trí nhiều điểm
tập kết đối với các phương tiện chưa đủ điều kiện lưu thông để tránh ùn tắc giao
thông tại khu vực chốt kiểm soát dịch;
c) Đối với các tuyến đường có từ 03 làn đường/01 chiều trở lên, tùy theo lưu
lượng giao thông qua chốt kiểm soát dịch để tổ chức Làn xanh;
d) Trên đoạn tuyến bố trí chốt kiểm soát dịch phải đặt hệ thống báo hiệu và
chỉ dẫn thuận tiện, dễ nhận biết cho từng loại phương tiện di chuyển vào vị trí
kiểm tra được thuận lợi, an toàn.
3. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về vị trí,
phương án tổ chức giao thông, nội dung kiểm tra, điều kiện được lưu thông qua
chốt kiểm soát dịch để lái xe chủ động lựa chọn lộ trình và các điều kiện cần thiết
đảm bảo lưu thông hàng hoá nhanh chóng, thuận tiện.
III. Tổ chức giao thông đối với khu vực phong tỏa
1. Xây dựng phương án tổ chức giao thông kết nối từ ngoài khu vực phong
toả đến địa điểm giao nhận, trung chuyển hàng hoá bên trong khu vực phong toả.
2. Bố trí vị trí trung chuyển hàng hoá thiết yếu giáp ranh (phía bên ngoài khu
vực phong tỏa) để phục vụ khu vực đang bị phong toả.
3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan bố trí chốt kiểm soát dịch trên các
tuyến đường bộ để đảm bảo các phương tiện chỉ được đi ra, đi vào địa điểm giao
nhận, trung chuyển hàng hoá thuận lợi:
a) Trường hợp điểm giao nhận, trung chuyển hàng hoá là cảng, bến, nhà ga,
kho, bãi, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở sản xuất trong khu vực phong toả
nhưng được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động để duy trì sản xuất, xuất
nhập khẩu hàng hoá;
b) Trường hợp điểm giao nhận, trung chuyển hàng hoá là cảng, bến, nhà ga,
kho, bãi, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở sản xuất ngoài khu vực phong toả
nhưng phương tiện bắt buộc phải đi ra, vào hoặc đi qua khu vực đang bị phong toả
mới đến được các địa điểm giao nhận, trung chuyển hàng hoá này.
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4. Phối hợp với Sở Công Thương, các Sở, ngành có liên quan để tổ chức vận
chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong khu vực đang phong
tỏa.
Gửi danh sách các tuyến đường và vị trí dự kiến bố trí chốt kiểm dịch về Sở
Giao thông vận tải trước 16g00 ngày 27/8/2021 để Sở Giao thông vận tải thực
hiện công việc theo nhiệm vụ được giao.
Đề nghị các Địa phương quan tâm triển khai thực hiện./.
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