UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 4263 /SGTVT-QLVT
V/v hướng dẫn hoạt động vận tải; tổ
chức phân luồng giao thông; hướng dẫn
phương tiện hoạt động khi đi qua các
điểm Chốt ra/vào thành phố Thanh Hóa,
tỉnh Thanh Hóa trong thời gian áp dụng
các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ
thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 01 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
- Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
- Các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách.
Thực hiện Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Để hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, góp phần thực
hiện tích cực các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả trên địa bàn
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng hàng
hóa, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Sở GTVT Thanh Hóa hướng dẫn hoạt
động vận tải; tổ chức phân luồng giao thông; hướng dẫn phương tiện hoạt động khi đi
qua các điểm Chốt ra/vào thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa trong thời gian áp
dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ như sau:
1. Hướng dẫn hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh
Thanh Hóa kể từ 0 giờ 00 phút ngày 02/9/2021 đến khi có Thông báo mới
- Tạm dừng hoạt động vận tải, gồm: Xe tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng,
xe du lịch, xe taxi; phương tiện thủy nội địa chở khách, bến khách ngang sông đi/đến
thành phố Thanh Hóa (trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ; xe chở bệnh nhân,
người hết thời hạn cách ly y tế; xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh
nghiệp; xe vận chuyển phục vụ phòng, chống dịch; xe vận tải hàng hóa cung cấp
lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết; xe chở nguyên vật liệu sản xuất
nhưng phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn
của ngành Y tế và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh
Hóa).
- Đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách có hành trình đi qua
địa bàn thành phố Thanh Hóa phải tuân thủ theo phân luồng tổ chức giao thông của
lực lượng chức năng; không được dừng, đỗ, đón trả khách; yêu cầu thực hiện nghiêm
quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để
lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
2. Tổ chức phân luồng giao thông; hướng dẫn phương tiện hoạt động khi
đi qua các điểm Chốt ra/vào thành phố Thanh Hóa trong thời gian áp dụng các
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biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ.
2.1. Tổ chức phân luồng giao thông
a. Theo hướng từ các tỉnh phía Bắc vào các tỉnh phía Nam và ngược lại:
Từ các tỉnh phía Bắc – QL.1 – QL.1 (đường tránh TP.Thanh Hóa) để đi vào các
tỉnh phía Nam và ngược lại.
b. Theo hướng từ các tỉnh phía Bắc đến TP. Sầm Sơn và ngược lại:
Từ các tỉnh phía Bắc – QL.1 – QL.1 (đường tránh TP.Thanh Hóa đến nút giao
cầu Nguyệt Viên) – Đại Lộ Nam Sông Mã - TP. Sầm Sơn và ngược lại
Lưu ý: không đi vào QL.47 vì qua nhiều khu đông dân cư, khu công nghiệp.
c. Theo hướng từ các tỉnh phía Bắc đến các huyện phía Tây, Tây Nam và
ngược lại:
- Hướng 1: Đến huyện Đông Sơn và ngược lại: Từ các tỉnh phía Bắc – QL.1 –
QL.1 (cũ) qua cầu Hoàng Long – Đường Vành đai Phía Tây – QL.45 (đến huyện
Đông Sơn) và ngược lại.
- Hướng 2: Từ các tỉnh phía Bắc – QL.1 – QL.1 (cũ) qua cầu Hoàng Long –
Đường Vành đai Phía Tây – QL.47 (đến các huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân) và ngược lại.
- Hướng 3: Đến huyện Nông Cống và ngược lại: Từ các tỉnh phía Bắc – QL.1 –
QL.1 (cũ) qua cầu Hoàng Long – Đường Vành đai Phía Tây – QL.45 (đến huyện
Nông Cống) và ngược lại.
- Hướng 4: Từ các tỉnh phía Bắc – QL.1 – QL.217 – ĐT.516B (qua cầu Yên
Hoành) – QL.45 (đến các huyện Yên Định, Thiệu Hóa) và ngược lại.
- Hướng 5: Từ các tỉnh phía Bắc – QL.1 – QL.217 (đến huyện Vĩnh Lộc) –
Đường Hồ Chí Minh (đến các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân) QL.45 (đến huyện Như Thanh) và ngược lại.
d. Theo hướng từ các tỉnh phía Nam đến TP. Sầm Sơn và ngược lại:
- Hướng 1: Từ các tỉnh phía Nam – QL.1 (đến Ngã ba Chẹt) – ĐT.511 (đến
ngã ba Công ty SOTO) - Đường ven biển – QL.47 - TP. Sầm Sơn và ngược lại.
- Hướng 2: Từ các tỉnh phía Nam – QL.1 – QL.1 (đường tránh TP.Thanh Hóa đến
nút giao cầu Nguyệt Viên) – Đại Lộ Nam Sông Mã - TP. Sầm Sơn và ngược lại.
Lưu ý: không đi vào QL.47 vì qua nhiều khu đông dân cư, khu công nghiệp.
e. Theo hướng từ các tỉnh phía Nam đến các huyện phía Tây và phía Tây Bắc
và ngược lại:
- Hướng 1: Từ các tỉnh phía Nam – QL.1 (Quảng Thịnh) – Đường Vành đai
phía Tây - QL.47 (đến các huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Thường Xuân) – Đường Hồ
Chí Minh (đến các huyện Ngọc Lặc, Cẩm Thủy ...) và ngược lại.
- Hướng 2: Từ các tỉnh phía Nam – QL.1 (Quảng Thịnh) – Đường Vành đai
phía Tây - QL.45 (đến các huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc, ...) và
ngược lại.
- Hướng 3: Đến huyện Nông Cống và ngược lại: Từ các tỉnh phía Nam –
QL.1 (Quảng Thịnh) – Đường Vành đai phía Tây - QL.45 (đến huyện Nông Cống)
và ngược lại.
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- Hướng 4: Từ các tỉnh phía Nam – QL.1 (Cầu Hổ) – Đường Nghi Sơn – Bãi
Trành – Đường Hồ Chí Minh (đến huyện Như Xuân) – QL.45 (đến Như Thanh) và
ngược lại.
2.2. Các phương tiện vận tải được ưu tiên hoạt động ra/vào trên địa bàn
thành phố Thanh Hóa
- Nhóm 1: Xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ (xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an,
đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường, xe cứu thương, xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc
phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp
theo quy định của pháp luật); xe công vụ, xe chở người đi cách ly, xe chở bệnh nhân.
- Nhóm 2: Xe ô tô chuyên dùng chở tiền của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng,
Kho bạc; xe bưu chính; xe ô tô chở công nhân, chuyên gia làm việc tại các nhà máy,
khu công nghiệp; Xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã
hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và
sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19, xe chở vật liệu, máy móc thiết bị
cho các nhà máy, vận chuyển vật liệu, thiết bị phục vụ thi công xây dựng các dự án,
công trình, nông sản, chăn nuôi; xe được ngành Giao thông vận tải cấp Giấy nhận
diện phương tiện hoạt động trên luồng xanh và các phương tiện khác theo yêu cầu
của Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương.
2.3. Xe ô tô vận tải hàng hóa, cần thiết có hành trình đi qua thành phố Thanh
Hóa.
2.4. Lựa chọn vị trí, tổ chức giao thông tại Chốt kiểm soát dịch
a) Lựa chọn vị trí chốt kiểm soát dịch
Vị trí Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến giao thông phải có mặt bằng
rộng, thông thoáng, an toàn, thuận lợi cho việc kiểm tra phương tiện và phòng, chống
dịch.
b) Tổ chức giao thông tại Chốt kiểm soát dịch
- Tùy 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;
- 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 gây ùn tắc giao thông
tại khu vực chốt kiểm soát dịch;
- 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;
- 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.
2.5. Nhiệm vụ kiểm soát của lực lượng chức năng tại Chốt kiểm soát dịch
a) Đối với các phương tiện thuộc nhóm 1:
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Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế; Giám đốc/Thủ trưởng cơ
quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cử người và phương tiện đi
công tác/công vụ, chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy
định của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh.
b) Đối với các phương tiện thuộc nhóm 2:
- Đối với phương tiện có Giấy nhận diện phương tiện: Lực lượng kiểm soát
quét mã QR trên Giấy nhận diện, nếu thể hiện đầy đủ thông tin theo yêu cầu thì cho
phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch.
- Trường hợp không có Giấy nhận diện phương tiện hoặc có nhưng không đầy
đủ, chính xác thông tin hoặc đã hết hiệu lực thì kiểm tra:
+ Bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực; Giấy phép lái xe (đối với người
điều khiển phương tiện); căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân còn hiệu lực
(đối với người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo xe), khai báo
y tế đầy đủ thì cho phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch và yêu cầu tự
cập nhật lại thông tin tại địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn;
+ Trường hợp không xuất trình được bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực
hoặc chưa khai báo y tế thì hướng dẫn xe di chuyển vào khu vực kiểm tra phương
tiện tại chốt kiểm soát dịch để kiểm tra và xử lý theo quy định về phòng, chống dịch.
Nếu phát hiện người trên phương tiện dương tính với SARS-CoV-2 thì tổ chức cách
ly theo quy định.
- Người trên phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia, hàng hóa lưu
thông phải thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế và có kết quả xét nghiệm Âm
tính với SARS-CoV-2 theo quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
tỉnh.
c. Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa, cần thiết lưu thông đi qua địa bàn
thành phố Thanh Hóa
- Yêu cầu không được dừng, đỗ, bốc xếp hàng hóa trên địa bàn thành phố
Thanh Hóa;
- Xuất trình đầy đủ giấy tờ khi kiểm tra tại các Chốt kiểm soát dịch theo hướng
dẫn đối với các phương tiện thuộc nhóm 2, điểm b, mục 2.5 phần 2 của Văn bản này.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh trên địa bàn thành
phố Thanh Hóa và các địa phương khác (nếu có).
3. Đề nghị Công an tỉnh
Chỉ đạo các lực lượng cảnh sát tuần tra, kiểm soát, xử lý đối với các đơn vị vận
tải hành khách, chủ phương tiện vi phạm tạm dừng hoạt động vận tải khách và công
tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Thanh Hóa theo quy định.
4. Đề nghị UBND thành phố Thanh Hóa
Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các đơn vị
kinh doanh vận tải, chủ phương tiện, người dân trên địa bàn được biết nội dung tại
mục 1, mục 2.1, mục 2.2, mục 2.3 của Văn bản này; chỉ đạo các lực lượng chức năng
của thành phố phối hợp với Thanh tra Sở GTVT kiểm tra, giám sát, xử lý các đơn vị
vận tải hành khách, chủ phương tiện vi phạm tạm dừng hoạt động vận tải khách và
công tác phòng chống dịch trên địa bàn theo quy định.
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5. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các đơn vị quản lý
và khai thác bến xe khách; đơn vị kinh doanh vận tải thủy nội địa
Quán triệt đến cán bộ, người lao động, lái xe thuộc đơn vị biết và thực hiện
nghiêm nội dung tại mục 1 Văn bản này; thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động
vận tải hành khách liên tỉnh từ Thanh Hoá đi, đến các tỉnh, thành phố đã được Sở
GTVT thông báo.
6. Giao Thanh tra Sở, phòng Quản lý vận tải
- Giao Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng phối hợp với các lực
lượng chức năng của Công an tỉnh, UBND thành phố Thanh Hóa kiểm tra, xử lý các
đơn vị vận tải hành khách, chủ phương tiện vi phạm tạm dừng hoạt động vận tải
khách và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Thanh Hóa theo quy
định.
- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống dịch
Covid-19 theo chỉ đạo của Giám đốc Sở; kịp thời tham mưu các giải pháp trong công
tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa trên
địa bàn tỉnh; báo cáo Giám đốc Sở những vấn đề vượt thẩm quyền.
Trên đây là hướng dẫn hoạt động vận tải; tổ chức phân luồng giao thông;
hướng dẫn phương tiện hoạt động khi đi qua các điểm Chốt ra/vào thành phố Thanh
Hóa, tỉnh Thanh Hóa trong thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ
thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan,
đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Sở GTVT Thanh Hoá đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh
- Tổng cục ĐBVN (để báo cáo);
- Giám đốc Sở
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Báo TH, Đài PT&TH tỉnh;

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố;
- Sở GTVT – XD Lào Cai;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- HH vận tải ô tô Thanh Hóa;
- HH vận tải ô tô taxi Thanh Hóa;
- Thanh tra Sở, phòng QLVT (để thực hiện);
- Phòng QLGT;
- Văn phòng Sở (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLVT (100b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vương Quốc Tuấn

