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UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:          /TB-SGTVT 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày        tháng 7 năm 2021 

THÔNG BÁO 
Luồng xanh nội tỉnh kết nối với Luồng xanh Quốc gia qua địa bàn trong phòng, 

chống dịch Covid-19 khi tỉnh Nam Định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

 

Thực hiện văn bản số 1015/TTg-CN ngày 25/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có 

dịch Covid-19; văn bản số 7313/BGTVT-VT ngày 23/7/2021 của Bộ GTVT v/v đề 

nghị UBND tỉnh, TP trực thuộc TW xây dựng công bố phương án tổ chức giao 

thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19; các văn bản của UBND tỉnh Nam Định: số 

495/UBND-VP5 ngày 23/7/2021; số 512/UBND-VP5; số 513/UBND-VP5 ngày 

28/7/2021; các văn bản: số 4972/TCĐBVN-ATGT ngày 17/7/2021 về việc cập 

nhật, công bố luồng xanh Quốc gia lưu thông trên Quốc lộ; các chốt kiểm soát 

phương tiện vận tải trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; số 

4916/TCĐBVN-ATGT ngày 15/7/2021 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; số 4977/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021 về việc hướng dẫn xây dựng “Luồng 

xanh” vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, 

chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng 

Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

(ĐBVN). Sở Giao thông vận tải (GTVT) Nam Định thông báo Luồng xanh nội tỉnh 

kết nối với Luồng xanh Quốc gia qua địa bàn trong phòng, chống dịch Covid-19 khi 

tỉnh Nam Định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ như sau:  

1. “Luồng xanh quốc gia” cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua địa 

bàn tỉnh Nam Định: 

“Luồng xanh quốc gia” đi qua địa bàn tỉnh Nam Định được Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam công bố ngày 17/7 gồm tuyến QL 10 và tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ- 

Ninh Bình. Theo đó các phương tiện lưu thông theo lộ trình sau: 

- Lộ trình 1: Nút giao Cao Bồ - Quốc lộ 10 – Cầu Tân Đệ và ngược lại 

- Lộ trình 2: KM85+542/QL21B (giáp tỉnh Hà Nam) - QL21B – Cầu Tân Đệ 

và ngược lại. 

- Lộ trình 3: Km134+963/QL21 (giáp tỉnh Hà Nam) - QL21 – Cầu Tân Đệ và 

ngược lại. 

2. "Luồng xanh nội tỉnh" kết nối các huyện trên địa bàn tỉnh như sau: 

2.1. Lưu thông theo hướng từ Tp. Nam Định đi các huyện Trực Ninh, Xuân 

Trường, Giao Thủy theo lộ trình: Tp. Nam Định - QL21 - Cầu Lạc 

Quần/Km174+100/QL21- TL489C - TL489 và ngược lại. 
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2.2. Lưu thông theo hướng từ Tp. Nam Định đi các huyện Nam Trực, Nghĩa 

Hưng theo lộ trình: Tp. Nam Định - TT. Nam Giang/Km9+400/TL490C- TT. Liễu 

Đề/Km23+300/TL490C - Km51+400/TT.Đông Bình/TL490C - KCN Rạng Đông 

và ngược lại. 

2.3. Lưu thông theo hướng từ Tp. Nam Định đi huyện Hải Hậu: 

- Lộ trình 1: Tp. Nam Định - TT. Yên Định/Km183+650/QL21- TT. 

Cồn/Km192+700/QL21 - TT. Thịnh Long/Km208+280/QL21 và ngược lại. 

- Lộ trình 2: Tp. Nam Định - TL490C - Km40+700/TL490C - Cầu Thịnh 

Long/Km147+486/QL21B - QL.21 - TT. Thịnh Long/Km208+280/QL21 và ngược 

lại. 

2.4. Lưu thông theo hướng từ Tp. Nam Định đi các huyện Vụ Bản, Ý Yên: 

- Lộ trình 1: Tp. Nam Định - QL10 - Km122+350/QL10 (TT.Gôi) 

Km129+250/QL10 (ngã ba Cát Đằng) - QL38B - Km109+00/QL38B (TT. Lâm) và 

ngược lại. 

- Lộ trình 2: Tp. Nam Định - QL38B - Km98+500/QL38B (ngã tư Đồng đội) 

- Km106+400/QL10 (ngã tư Phố Cháy) - Km109+00/QL.38B (TT. Lâm) và ngược 

lại. 

2.5. Lưu thông theo hướng từ Tp. Nam Định đi huyện Mỹ Lộc: 

- Lộ trình 1: Tp. Nam Định - QL21 - Km142+100/QL21 và ngược lại. 

- Lộ trình 2: Tp. Nam Định - QL21B - Km87+500/QL21B (Cầu Lê) - 

Km141+360/QL.21- Km142+100/QL21 và ngược lại. 

2.6. Lưu thông theo hướng kết nối các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa 

Hưng theo lộ trình: TT. Ngô Đồng/QL37B - TT. Yên Định/QL37B - Cầu phao Ninh 

Cường/QL37B - TT. Liễu Đề. 

3. Các chốt kiểm soát liên ngành trên địa bàn: 

Thành lập các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh Nam Định theo quyết định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh Nam Định. 

4. Tổ chức thực hiện:  

4.1. Trân trọng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nam 

Định: 

- Thông báo rộng rãi về vị trí các chốt kiểm soát; số điện thoại đường dây 

nóng; các giấy tờ cần thiết sẽ kiểm tra tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

- Chỉ đạo các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh Nam Định phân luồng phương tiện vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu 

phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19 đảm bảo thuận lợi, thông suốt 

khi đi qua các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nam 

Định; Không thực hiện kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết 
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yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân (đã được dán Giấy nhận 

diện phương tiện có mã QRCode của ngành GTVT). 

- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, các địa phương tổ chức hậu kiểm đối với các 

phương tiện có dán Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode đi, đến hoặc đi qua 

các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch. 

4.2. Các đơn vị kinh doanh vận tải: Tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu, 

quy định về phòng chống dịch Covid-19 và hướng dẫn cấp Giấy nhận diện phương 

tiện có mã QRCode tại Công văn số 1445/SGTVT-QLVT,PTNL ngày 19/7/2021 

của Sở GTVT Nam Định để hoạt động lưu thông vận chuyển hàng hóa thiết yếu, 

lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân qua các chốt kiểm soát, phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được thuận lợi, nhanh chóng. Lưu Giấy đề 

nghị, các tài liệu liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, Phiếu xét nghiệm của 

lái xe của các phương tiện đã được cấp giấy nhận diện có mã QRCode để phục vụ 

công tác hậu kiểm. Chủ động và chịu trách nhiệm kiểm tra hoạt động các phương 

tiện của đơn vị. 

4.3. Đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Nam Định: Phối hợp tuyên truyền, 

hướng dẫn thành viên, hội viên để hoạt động lưu thông vận chuyển hàng hóa, thiết 

yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân được thuận lợi, thông suốt.  

4.4. Đề nghị Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: phối hợp triển khai, tuyên truyền, 

hướng dẫn các tổ chức, cá nhân vận chuyển hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm 

phục vụ đời sống người dân trên địa bàn thực hiện đầy đủ các qui định về vận tải và 

phòng, chống dịch Covid-19 để hoạt động vận chuyển được thuận lợi, thông suốt. 

4.5. Đề nghị UBND các huyện, Thành phố Nam Định chủ động xây dựng 

phương án kết nối giao thông các tuyến đường địa phương với Luồng xanh của tỉnh; 

phối hợp thông báo trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng về vị trí 

các chốt kiểm soát; số điện thoại đường dây nóng và các giấy tờ cần thiết sẽ kiểm 

tra tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Chỉ 

đạo các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương tạo 

điều kiện ưu tiên cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu có dán Giấy 

nhận diện phương tiện có mã QRCode lưu thông đi qua các chốt trong thời gian 

nhanh nhất. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã được cấp giấy nhận diện 

có mã QRCode lưu Giấy đề nghị, các tài liệu liên quan đến phòng, chống dịch 

Covid-19, Phiếu xét nghiệm của lái xe để phục vụ công tác hậu kiểm. Tổ chức hậu 

kiểm đối với các phương tiện đã được cấp giấy nhận diện có mã QRCode hoạt động 

trên địa bàn.  

4.6. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình 

Nam Định, Báo Nam Định phối hợp thông tin tuyên truyền về Luồng xanh nội tỉnh 

kết nối với Luồng xanh Quốc gia qua địa bàn trong phòng, chống dịch Covid-19 khi 

tỉnh Nam Định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ; vị trí các Chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19, 

các giấy tờ cần thiết sẽ kiểm tra tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 
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4.7. 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 đi, 

đến hoặc quá cảnh qua địa bàn tỉnh Nam Định thực hiện các nội dung tại Thông báo 

này, chuẩn bị trước các giấy tờ phục vụ cho công tác kiểm soát cũng như thực hiện 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.  

4.8. Sở GTVT Nam Định giao: 

- Thanh tra Sở phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh, các đơn 

vị có liên quan phân luồng phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu, lương thực, thực 

phẩm phục vụ đời sống người dân đảm bảo thuận lợi, thông suốt khi đi qua các 

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định. Phối hợp 

với các lực lượng chức năng trong công tác hậu kiểm đối với các phương tiện đã 

được cấp giấy nhận diện có mã QRCode hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

- Phòng Quản lý Vận tải - PTNL bố trí cán bộ thường trực 24/24h tất cả các 

ngày trong tuần để hướng dẫn, cấp Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode cho 

các phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời 

sống người dân. 

4.9. Thông tin đường dây nóng: 

- Ông Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng QL Vận tải - PTNL: 0915.428488; 

- Ông Nguyễn Hữu Cao, Chánh Thanh tra Sở, ĐT: 0913.290.720; 

- Ông Thái Đình Lâm, Trưởng phòng QLKCHTGT Sở, ĐT: 0966.393.008 

 Sở GTVT Nam Định đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực phối hợp nhằm tạo 

thuận lợi cho các phương tiện vận tải có dán Giấy nhận diện phương tiện có mã 

QRCode khi lưu thông trên địa bàn thực hiện phòng, chống Covid-19 khi tỉnh Nam 

Định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, tùy tình hình dịch Covid-19 của địa phương 

và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, phương án tổ chức 

giao thông có thể được thay đổi cho phù hợp với thực tế nhằm hạn chế ùn tắc giao 

thông trên địa bàn./. 
 

Nơi nhận:  
- Bộ GTVT; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- UBND tỉnh Nam Định; 

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Ban An toàn giao thông tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;  

- UBND các huyện, tp Nam Định; 

- Sở GTVT các tỉnh, tp; Sở GTVT-XD Lào Cai; 

- Các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh: Công an tỉnh; Liên đoàn 

Lao động; Liên minh HTX; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền 

thông; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công thương; Ban 

Quản lý các khu công nghiệp;  

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Nam Định; 

- Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Nam Định; 

- Các đơn vị vận tải; 

- Thanh tra Sở; Phòng QL VT – PTNL; Phòng QLKCHTGT; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: QLVT-PTNL, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

   Trương Mạnh Khiêm 
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