UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





Số: 1763 /SGTVT-QLGT

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức phân luồng giao thông
(tạo luồng xanh) cho các phương tiện
lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh
Ninh Thuận trong thời gian thực hiện
Chỉ thị 16/CT-TTg.

Kính gửi: Các đơn vị vận tải
Thực hiện Văn bản số 4855/TCĐBVN-VT ngày 14/7/2021 của Tổng cục
Đường bộ Việt Nam về việc tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ để đảm bảo hoạt
động vận tải hàng hóa trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16 tại một số tỉnh phía Nam;
Văn bản số 4916/TCĐBVN-ATGT ngày 15/7/2021 của Tổng cục Đường bộ
Việt Nam về việc hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) lưu thông cho phương
tiện vận tải trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh về triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn
tỉnh Ninh Thuận.
Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận thông báo đến Quý Sở, ngành, địa
phương về tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông hàng
hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 và
đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện, cụ thể sau:
1. Tổ chức giao thông (luồng xanh) tại các tuyến nội tỉnh Ninh Thuận
kết nối với hệ thống luồng xanh quốc gia:
a) Huyện Thuận Nam:
- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Cảng cá Cà Ná (cũ) → vào cảng cá Cà Ná (cũ);
- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Đường tỉnh 701 (đoạn Cà Ná-Mũi Sừng) → Cảng cá
Cà Ná (mới) → Cảng biển tổng hợp Cà Ná → Đường tỉnh 710 (đoạn Mũi Sừng-Cà
Ná-Phú Thọ) → Cầu An Đông → Trung tâm Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và
huyện Ninh Hải;
- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 → Đường tỉnh 709 → đi các xã Nhị Hà và Phước Hà;
- Lộ trình 4: Quốc lộ 1 → Đường huyện Văn Lâm-Sơn Hải → Sơn Hải;
b) Huyện Ninh Phước:
- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Đường tỉnh 703 → đường Huỳnh Phước → Đường
tỉnh 709B → đi các xã Hậu Sanh, Phước Hà, Nhị Hà, Hữu Đức;
- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Đường tỉnh 703 → đi Tháp Chàm;
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- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 → Đường trung tâm huyện Ninh Phước → Đường tỉnh
703 → đi Tháp Chàm;
- Lộ trình 4: Quốc lộ 1 → Đường đôi phía Nam TP → Trung tâm Thành phố
Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Hải;
- Lộ trình 5: Quốc lộ 1 → Đường tỉnh 708 → Đường tỉnh 703 → đi Tháp
Chàm;
c) Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm:
- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Đường 21/8 (Quốc lộ 27 cũ) → Tháp Chàm Quốc →
Quốc lộ 27 → Trung tâm huyện Ninh Sơn ;
- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Đường Phan Đăng Lưu (tuyến tránh Quốc lộ 27) →
Tháp Chàm → Quốc lộ 27 → Trung tâm huyện Ninh Sơn ;
- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 → Đường 21/8 → Trung tâm Thành phố Phan RangTháp Chàm;
- Lộ trình 4: Quốc lộ 1 → Đường Trần Phú → Trung tâm Thành phố Phan
Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Hải;
- Lộ trình 5: Quốc lộ 1 → Đường Ngô Gia Tự (nối dài) → Trung tâm Thành
phố Phan Rang-Tháp Chàm;
- Lộ trình 6: Quốc lộ 1 → Đường đôi phía Bắc TP → Trung tâm Thành phố
Phan Rang-Tháp Chàm;
- Lộ trình 7: Quốc lộ 1 → Đường tỉnh 704 → Trung tâm huyện Ninh Hải và
Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;
d) Huyện Ninh Hải
- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Đường tỉnh 705 (khu vực An Xuân);
- Ngoài ra đi theo các lộ trình vào Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, huyện
Thuận Bắc, Thuận Nam để về trung tâm huyện Ninh Hải.
đ) Huyện Thuận Bắc:
- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Đường huyện Kiền Kiền-Mỹ Tân;
- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Đường trung tâm huyện Thuận Bắc;
- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 → Đường tỉnh 706 → đi Phước Chiến;
- Lộ trình 4: Quốc lộ 1 → Đường tỉnh 702 (đoạn Hiệp Khiết-Vĩnh Hy-Ninh
Chữ) → Trung tâm huyện Ninh Hải và Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;
e) Huyện Bác Ái
- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 27B → Trung tâm huyện Bác Ái → Quốc
lộ 27B → Quốc lộ 27 (trung tâm huyện Ninh Sơn);
- Lộ trình 2: Quốc lộ 27 → Quốc lộ 27B → Trung tâm huyện Bác Ái.
- Lộ trình 3: Quốc lộ 27B → Đường tỉnh 706 → đi Phước Thành.
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- Lộ trình 4: Quốc lộ 27B → Đường huyện Phước Đại-Phước Trung → đi
Phước Trung.
e) Huyện Ninh Sơn
- Lộ trình 1: Quốc lộ 27 → Đường Anh Dũng → phía Nam huyện Ninh Sơn;
- Lộ trình 2: Quốc lộ 27 → Quốc lộ 27B → phía Bắc huyện Ninh Sơn;
- Lộ trình 3: Quốc lộ 27 → Đường tỉnh 709 → đi Ma Nới.
- Lộ trình 4: Quốc lộ 27 → Đường tỉnh 705 → đi Phước Trung.
- Lộ trình 5: Quốc lộ 27B → Đường tỉnh 707 → đi Phước Bình.
2. Lộ trình (luồng xanh) các phương tiện đi trên trục Quốc lộ (Quốc lộ
1, Quốc lộ 27, Quốc lộ 27B) quá cảnh địa phận tỉnh Ninh Thuận thực hiện
theo công bố của Tổng cục Đường Bộ Việt Nam.
3. Một số lưu ý khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
a) Các Trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên lộ trình xanh:
- Chốt 1: tại Du Long, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận (QL1).
- Chốt 2: tại thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, huyện Thuậ Nam (QL1).
- Chốt 3: tại thôn Lâm Hòa, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (QL27).
- Chốt 4: tại thôn Ma Rứa, xã Phước Thành, huyện Bác Ái (QL27B).
* Ngoài ra, còn có chốt kiểm dịch của các địa phương trên địa bàn tỉnh.
b) Yêu cầu đối với người lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe, chủ
doanh nghiệp, chủ phương tiện:
- Đơn vị kinh doanh vận tải, người lái xe chịu trách nhiệm bảo đảm lưu thông
đúng lộ trình và đúng mục đích.
- Phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của
Bộ Y tế và chính quyền địa phương (chú ý đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận
chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên); Khi lưu thông trên
đường, người điều khiển phương tiện, người bốc xếp hàng hóa phải được xét
nghiệm và có kết quả âm tính theo quy định của ngành Y tế.
- Đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát lái xe, người
bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe có đủ điều kiện phòng chống dịch theo quy định mới
được tham gia vận chuyển; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp
không đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, để lái xe, người bốc
xếp dỡ hàng hóa theo xe làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trong quá trình vận
chuyển.
- Đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát, khử khuẩn
trước, trong và sau khi vận chuyển về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và
công tác phòng chống dịch theo quy định.
- Đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải căn cứ lộ trình vận chuyển của đơn vị,
theo dõi thông tin tại các chốt kiểm dịch về tình trạng ùn tắc giao thông để điều
chỉnh thời gian vận chuyển đến chốt kiểm dịch cho phù hợp để không bị ảnh hưởng
việc ùn tắc giao thông tại các chốt.
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4. Giao thanh tra Giao thông vận tải: phối hợp với các lực lượng chức năng
Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan phân luồng phương tiện vận chuyển hàng
hóa, hành khách đảm bảo thông suốt khi đi qua các Chốt kiểm soát, phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
5. Đề nghi Công an tỉnh và UBND các huyên, thành phố: phối hợp chỉ đạo
các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cho phương tiện vận
chuyển hàng hóa, hành khách bảo đảm thông suốt, ưu tiên cho các phương tiện đã
được cấp Giấy nhận diện phương tiện (nếu có) lưu thông thuận lợi, nhanh chóng.
6. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông: đăng tải phương án phân luồng
tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về các
tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh lên Cổng thông tin điện tử tỉnh
Ninh Thuận để các doanh nghiệp, cá nhân trong lĩnh vực vận tải được biết và
triển khai thực hiện.
7. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố: phối hợp triển khai,
hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải của địa phương có hoạt động vận tải lưu
thông qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận thực hiện các nội dung tại văn bản này cũng
như thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch Covid-19.
Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai, thực hiện./.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (b/c);
- Tổng cục QLĐBVN (b/c);
- Cục QLĐB IV;
- UBND tỉnh (b/c);
- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh (b/c);
- Ban ATGT tỉnh;
- Sở GTVT các tỉnh/thành phố;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể;
- Sở TT&TT (để đăng tải);
- Báo Ninh Thuận; TTPTTH Ninh Thuận (để đưa tin);
- UBND các huyện/thành phố;
- BCĐ PCD Covid-19 các huyện/thành phố;
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, QLGT, QLVT TN.
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Nguyễn Văn Vinh

