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Ninh Bình, ngày       tháng 8  năm 2021 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố 

Thực hiện văn bản số 562/UBND-VP4 ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc phương án phân luồng kiểm tra, kiểm soát y tế đối với người và phương 

tiện ra, vào tỉnh Ninh Bình và phân luồng hoạt động vận tải hàng hóa trong đô 

thị thành phố Ninh Bình để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó UBND 

tỉnh giao UBND các huyện, thành phố tổ chức thành lập thêm các chốt để kiểm 

soát chặt chẽ, nghiêm túc người và các phương tiện có nhu cầu vào các huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh, nhất là việc kiểm soát việc dừng, rẽ của các phương 

tiện xe ô tô tải có trọng tải trên 5 tấn, máy kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, các 

loại xe, máy chuyên dùng đi qua địa bàn; đồng thời giao Sở Giao thông vận tải 

chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và Sở Y tế hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện của các chốt do UBND các huyện, thành phố thành lập.  

Sau khi nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của Công an tỉnh tại văn bản số 

1522/CAT-PV01-PC08 ngày 13/8/2021 và Sở Y tế tại văn bản số 1863/SYT-

NVY ngày13/8/2021, để đảm bảo đồng thời hiệu quả công tác phòng chống dịch 

bệnh và đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội 

địa, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức thành 

lập và kiểm tra các yếu tố dịch tễ đối với người điều khiển và người đi trên các 

phương tiện qua các chốt kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn các huyện, 

thành phố, trong đó lưu ý các nội dung sau: 

1. Đối với các tuyến Luồng xanh Quốc gia trên địa bàn tỉnh: 

1.1. Đối với các tuyến Luồng xanh Quốc gia cho các phương tiện quá 

cảnh qua địa bàn tỉnh Ninh Bình, gồm: Hướng lưu thông từ Cầu Đoan Vỹ đi 

Dốc Xây và ngược lại (gồm các đoạn tuyến sau: Quốc lộ 1 từ cầu Đoan Vỹ đến 

nút giao Ninh Giang và từ Nút giao Duyên Hà đến Dốc Xây; Đường QL.1 đoạn 

tránh qua thành phố Ninh Bình từ nút giao Ninh Giang đến nút giao Duyên Hà); 

hướng lưu thông từ Cao Bồ đi Dốc xây và ngược lại (gồm các đoạn tuyến 
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sau: Đường nối QL.1 với cảng Ninh Phúc từ trạm thu phí Cao Bồ đến nút giao 

Ba Vuông; đường ĐT.478B từ nút giao Ba Vuông đến đường QL.1 đoạn tránh 

qua thành phố Ninh Bình; Đường QL.1 đoạn tránh qua thành phố Ninh Bình từ 

nút giao với ĐT.478B đến nút giao Duyên Hà; QL.1 từ nút giao Duyên Hà đến 

Dốc Xây): 

Đề nghị UBND thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp, UBND các 

huyện Hoa Lư, Yên Mô, Gia Viễn thành lập các chốt kiểm tra, kiểm soát đặt đọc 

theo các tuyến đường trên, thực hiện kiểm tra các yếu tố dịch tễ đối với người 

điều kiển và người đi trên các phương tiện, như sau: 

- Kiểm tra đối với ô tô tải có trọng tải trên 5 tấn, máy kéo, rơ moóc hoặc 

sơ mi rơ moóc, các loại xe, máy chuyên dùng không có giấy nhận diện có QR 

code hoặc có nhưng hết thời hạn có nhu cầu lưu thông từ các tuyến Luồng xanh 

Quốc gia nêu trên đi vào địa phận các huyện, thành phố (không kiểm tra hàng 

hóa và xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông);  

- Không kiểm tra  đối với các phương tiện có Giấy nhận diện có QR code 

còn thời hạn do ngành Giao thông vận tải cấp vận chuyển hàng hóa phục vụ xây 

dựng, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, tiêu dùng (trừ các hàng hóa cấm sản 

xuất, kinh doanh theo quy định); xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy và các 

phương tiện thô sơ khác;  

- Không kiểm tra các yếu tố dịch tễ đối với các phương tiện lưu thông nội 

tỉnh có mang theo Giấy vận tải (giấy vận chuyển) do chủ Đơn vị vận tải cấp và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 

ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô, có lộ trình nơi đi và nơi đến trong phạm vi địa giới tỉnh 

Ninh Bình. 

(Sơ đồ tuyến Luồng xanh Quốc gia cho các phương tiện quá cảnh qua địa 

bàn tỉnh Ninh Bình như phụ lục kèm theo) 

1.2. Đối với tuyến QL.10 (Từ cầu Điền Hộ đến ngã tư BigC)  

Đề nghị UBND các huyện Kim Sơn, Yên Khánh thành lập các chốt kiểm 

tra, kiểm soát các yếu tố dịch tễ đối với người điều khiển và người đi trên các 

phương tiện, như sau: 

- Đối với chốt kiểm tra tại khu vực cầu Điền Hộ (trên địa phận huyện Kim 

Sơn): Thực hiện kiểm tra các yếu tố dịch tễ đối với toàn bộ người điều khiển và 

người đi phương tiện lưu thông qua chốt từ địa phận tỉnh Thanh Hóa vào địa bàn 

tỉnh(trừ phương tiện có Giấy nhận diện có mã QR code); 

- Đối với chốt kiểm tra tại khu vực giáp ranh với địa phận thành phố Ninh 

Bình (trên địa phận huyện Yên Khánh):  
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+ Chỉ thực hiện dừng, kiểm tra các yếu tố dịch tễ đối với ô tô tải có trọng 

tải trên 5 tấn, máy kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, các loại xe, máy chuyên 

dùng không có Giấy nhận diện có QR code hoặc có nhưng hết thời hạn lưu 

thông qua chốt;  

+ Không kiểm tra  đối với các phương tiện có Giấy nhận diện có QR code 

còn thời hạn do ngành Giao thông vận tải cấp vận chuyển hàng hóa phục vụ xây 

dựng, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, tiêu dùng (trừ các hàng hóa cấm sản 

xuất, kinh doanh theo quy định); xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy và các 

phương tiện thô sơ khác;  

+ Không kiểm tra các yếu tố dịch tễ đối với các phương tiện lưu thông nội 

tỉnh có mang theo Giấy vận tải (giấy vận chuyển) do chủ Đơn vị vận tải cấp và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 

ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô, có lộ trình nơi đi và nơi đến trong phạm vi địa giới tỉnh 

Ninh Bình. 

2. Đối với các tuyến đường khác và tại các bến khách ngang sông (như 

danh sách kèm theo) kết nối với các tỉnh lân cận  

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố lập các chốt và tổ chức kiểm tra 

các yếu tố dịch tễ đối với toàn bộ người điều khiển và người đi trên phương tiện 

từ tỉnh ngoài vào địa phương; 

- Riêng đối với chốt kiểm tra, kiểm soát tại khu vực cầu Lập Cập trên 

QL.12B, huyện Nho Quan: Đề nghị UBND huyện Nho Quan cử lực lượng, phối 

hợp với Tổ công tác tại chốt liên ngành của tỉnh để thực hiện kiểm tra các yếu tố 

dịch tễ đối với người điều khiển và người đi trên các phương tiện ô tô tải có 

trọng tải trên 5 tấn, máy kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, các loại xe, máy 

chuyên dùng có nhu cầu lưu thông qua chốt. 

3. Nội dung khác 

- Đề nghị không thành lập các chốt kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh trên các 

tuyến đường nối các huyện, thành phố trong tỉnh; 

- Tổ chức tuần tra, kiểm soát cơ động phát hiện và kiên quyết xử lý các 

phương tiện dừng xe, đỗ xe không đúng quy định; 

- Tổ chức kiểm tra các yếu tố dịch tễ đối với các phương tiện vận tải có 

Giấy nhận diện có QR code thực hiện xếp dỡ hàng hóa tại các điểm giao thông 

tĩnh như: Bãi giao hàng, bến, cảng, chợ đầu mối... 

4. Nội dung kiểm tra các yếu tố dịch tễ, như sau: 

- Giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi qua các chốt kiểm dịch; 

- Kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (72 giờ đối 

với xét nghiệm bằng phương pháp Real time RT-PCR hoặc xét nghiệm Test 
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nhanh kháng nguyên kể từ thời điểm làm xét nghiệm); hoặc Giấy chứng nhận đã 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 ít nhất 01 mũi tối thiểu từ 03 tuần trước đó; 

- Không đến từ vùng đang cách ly, phong tỏa theo thông báo trên 

Webside của Sở Y tế Ninh Bình. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, tổ chức thực hiện ./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh   (để b/c); 

- Công an tỉnh (để p/h); 

- Sở Y Tế         (để p/h); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, KCHT.nta.3b. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hanh 
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