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PHƢƠNG ÁN 

Phân luồng, tổ chức giao thông trong trƣờng hợp tỉnh Ninh Bình áp dụng 

các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Căn cứ văn bản số 7313/BGTVT-VT ngày 23/7/2021 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW xây dựng công 

bố phương án tổ chức giao thông thời kỳ dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ văn bản số 515/UBND-VP4 ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc xây dựng, công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh 

Covid-19; 

Căn cứ văn bản số 436/UBND-VP6 ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc triển khai một số nội dung phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ văn bản số 643/UBND-VP4 ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc kiểm tra, kiểm soát y tế đối với người và phương tiện ra vào tỉnh Ninh Bình 

tại chốt cầu Non Nước và chốt cầu Lập Cập để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;  

Căn cứ văn bản số 1794/SYT-NVY ngày 07/8/2021 của Sở Y tế về việc 

điều chỉnh các giấy tờ thuộc lĩnh vực y tế sẽ kiểm tra khi qua các chốt kiểm 

dịch; 

Để tránh tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ ra, vào 

tỉnh và để người dân, doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị và chủ động lập kế 

hoạch giao thông vận tải cho mình, Sở Giao thông vận tải xây dựng phương án 

tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Nâng cao năng lực ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng, đáp ứng phù hợp, hiệu 

quả trong các tình huống diễn biến của dịch bệnh. Hạn chế, giảm thiểu tác động 

của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật tự an toàn xã hội. 

- Phân luồng, tổ chức giao thông kịp thời để người dân, doanh nghiệp, tổ 

chức chủ động lập kế hoạch giao thông vận tải cho mình, đáp ứng nhu cầu đi lại 

của nhân dân, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức và phát triển kinh 

tế xã hội của địa phương trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19. 
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II. Phƣơng án tổ chức giao thông trong khi địa phƣơng dự định áp 

dụng các biện pháp giãn cách xã hội 

1. Tổ chức giao thông trên các tuyến Luồng xanh Quốc gia và Luồng 

xanh nội tỉnh theo theo Thông báo số 58/TB-SGTVT ngày 21/7/2021 của Sở 

Giao thông vận tải về việc công bố luồng xanh của tỉnh Ninh Bình kết nối với 

luồng xanh Quốc gia qua địa bàn tỉnh Ninh Bình trong phòng chống dịch Covid-

19, cụ thể: 

1.1. Các tuyến Luồng xanh Quốc gia trên địa bàn tỉnh và các tuyến luồng 

xanh nội tỉnh kết nối với Luồng xanh Quốc gia: 

- Các tuyến Luồng xanh Quốc gia: 

+ Đường cao tốc Bắc – Nam: Đoạn từ cầu Nam Bình đến nút Giao Mai 

Sơn (chỉ thông xe khi có sự cố khẩn cấp); 

+ Quốc lộ 1: Đoạn từ cầu Đoan Vỹ đến Dốc Xây (bao gồm cả tuyến QL.1 

đoạn tránh qua thành phố Ninh Bình từ nút giao Ninh Giang đến nút giao Duyên 

Hà); 

+ Quốc lộ 10: Đoạn từ Điền Hộ đến cầu Non Nước; 

- Các tuyến Luồng xanh nội tỉnh gồm: 

+ Quốc lộ 12B: Đoạn từ Đê Bình Minh II đến nút giao Bình Sơn và đoạn 

từ ngã ba Chợ Chiều đến cầu Lập Cập; 

+ Quốc lộ 38B: Đoạn từ ngã ba Cầu Huyện (giao QL.1, huyện Hoa Lư) 

đến ngã ba Anh Trỗi (giao QL.12B); 

+ Đường nối QL.1 với cảng Ninh Phúc: Đoạn từ nút giao Ba Vuông (giao 

QL.1) đến cầu Nam Bình; 

+ ĐT.477: Đoạn từ Ngã ba Gián đến thị trấn Nho Quan; 

+ ĐT.478B: Đoạn từ nút giao Ba Vuông (giao QL.1) đến giao với đường 

QL.1 đoạn tránh qua thành phố Ninh Bình; 

+ ĐT.480C: Đoạn từ Khánh Cư (giao QL.10) đến thị trấn Yên Thịnh 

(giao QL.12B); 

+ ĐT.481B: Đoạn từ Ngã ba Quy Hậu (giao QL.10) đến trung tâm thị trấn 

Phát Diệm.  

1.2. Hướng lưu thông cho người và phương tiện từ trung tâm thành phố 

Ninh Bình kết nối đến trung tâm các huyện, thành phố trên các tuyến Luồng 

xanh, như sau: 

- Lưu thông thành phố Ninh Bình đi thành phố Tam Điệp theo lộ trình 

sau: Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 1 – ĐT.478B – Quốc lộ 1 đoạn tránh thành 

phố Ninh Bình – Quốc lộ 1 – Thành phố Tam Điệp và ngược lại. 
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- Lưu thông từ thành phố Ninh Bình đi huyện Hoa Lư theo lộ trình sau: 

Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 1 – huyện Hoa Lư và ngược lại. 

- Lưu thông từ thành phố Ninh Bình đi huyện Gia Viễn theo các lộ trình 

sau:   

+ Lộ trình 1: Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 1 – ĐT.477 – huyện Gia 

Viễn và ngược lại; 

+ Lộ trình 2: Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 38B – ĐT.479C – ĐT.477C 

– huyện Gia Viễn và ngược lại; 

- Lưu thông từ thành phố Ninh Bình đi huyện Nho Quan theo các Lộ trình 

sau: 

+ Lộ trình 1: Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 1 – ĐT.477 – huyện Nho 

Quan và ngược lại; 

+ Lộ trình 2: Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 1 – Quốc lộ 12B – huyện 

Nho Quan và ngược lại; 

+ Lộ trình 3: Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 1 – Quốc lộ 38B – Quốc lộ 

12B – huyện Nho Quan và ngược lại; 

- Lưu thông từ thành phố Ninh Bình đi huyện Yên Khánh theo lộ trình 

sau: Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 10 – huyện Yên Khánh và ngược lại; 

- Lưu thông từ thành phố Ninh Bình đi huyện Kim Sơn theo lộ trình sau: 

Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 10 – ĐT.481D – huyện Kim Sơn và ngược lại.  

- Lưu thông từ thành phố Ninh Bình đi huyện Yên Mô theo các lộ trình 

sau: 

+ Lộ trình 1: Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 1 – Quốc lộ 12B – huyện 

Yên Mô và ngược lại; 

+ Lộ trình 2: Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 10 – ĐT.480C – huyện Yên 

Mô và ngược lại. 

2. Bố trí các chốt kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường 

chính vào tỉnh, các tuyến đường bộ khác và bến khách ngang sông có kết nối 

giao thông với các tỉnh lân cận, cụ thể: 

- Dự kiến bố trí 06 chốt kiểm soát liên ngành, thành phần gồm Sở Giao 

thông vận tải, Công an tỉnh, Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện kiểm 

tra các yếu tố dịch tễ của toàn bộ người điều khiển và người đi trên các phương 

tiện lưu thông vào tỉnh (gồm các chốt đặt tại khu vực Dốc Xây, cầu Khuất, cầu 

Non Nước, cầu Nam Bình, cầu Lập Cập và nhà ga Ninh Bình), trừ các phương 

tiện có Giấy nhận diện có QR code còn thời hạn do ngành Giao thông vận tải 
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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); 

- UBND các huyện, thành phố bố trí lực lượng lập các chốt kiểm soát 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 và từ các huyện, thành phố khác vào địa phương. 

3. Các giấy tờ cần thiết kiểm tra tại các chốt 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 

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. 

(Trong quá trình thực hiện, trường hợp các giấy tờ cần thiết kiểm tra qua 

các chốt kiểm dịch có thay đổi, điều chỉnh theo yêu cầu của ngành Y tế thì thực 

hiện theo văn bản yêu cầu của Sở Y tế)  

III. Phân công nhiệm vụ 

1. Đối với Công an tỉnh, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các Sở, 

ngành, địa phương có liên quan đề nghị tiếp tục thực hiện theo ý kiến chỉ đạo 

của UBND tỉnh tại văn bản số 436/UBND-VP6 ngày 24/7/2021, số 562/UBND-

VP4 ngày 09/8/2021, số 634/UBND-VP4 ngày 19/8/2021 và các chỉ đạo khác 

của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình. 

2. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực 

hiện các nội dung sau: 

- Công bố phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên đến các phương 

tiện thông tin đại chúng, đồng thời tuyên truyền cho người dân trong tỉnh biết để 

chủ động thực hiện. 

- Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về trình tự, thủ tục 

cấp Giấy nhận diện có QR-code để lưu thông trên các tuyến Luồng xanh theo 

quy định. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, bố trí nhân sự tại các chốt kiểm soát liên 

ngành theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường 

bộ do Sở quản lý và được ủy quyền quản lý, nhất là các tuyến Luồng xanh đã 

được công bố, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.  
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Trên đây là phương án Phân luồng, tổ chức giao thông trong trường hợp 

tỉnh Ninh Bình áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 của Sở Giao thông vận tải. Trong quá trình triển khai thực hiện 

nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, gửi về Sở 

Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh 

phù hợp với tình hình dịch bệnh và nhu cầu giao thông trên địa bàn tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Bộ Giao thông vận tải;                 (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;            

- Sở Y tế;                                        (để phối hợp); 

- UBND các huyện, thành phố;       

- Đài PT&TH tỉnh Ninh Bình; 

- Báo Ninh Bình 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở (để thực hiện); 

- Lưu: VT, KCHT. 

                            nta.5b. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hanh 
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