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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức phân luồng giao thông (luồng xanh) nhằm tạo thuận lợi 

cho phương tiện vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 250/TB-

BGTVT ngày 16/7/2021 về việc Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn 

Thể tại cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 15/7/2021 giữa Bộ Giao thông vận tải 

với các địa phương khu vực phía Nam về công tác vận tải hàng hóa gắn với phòng, 

chống dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; 

Căn cứ công văn số 1418/UBND-TH ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng về việc xem xét, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho các phương 

tiện lưu thông quá cảnh qua địa phận tỉnh Sóc Trăng; 

Thực hiện Văn bản số 4884/TCĐBVN-ATGT ngày 15/7/2021 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về việc bổ sung phương án tổ chức giao thông cho các 

phương tiện lưu thông quá cảnh qua các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong 

thời gian phòng chống dịch Covid-19. 

Để đảm bảo công tác vận chuyển hàng hóa được thông suốt, đáp ứng nhu 

cầu thiết yếu của người dân, phục vụ nhu cầu sản xuất, phục hồi, phát triển kinh tế 

- xã hội trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng thông báo về việc 

tổ chức phân luồng giao thông (luồng xanh) nhằm tạo thuận lợi cho các phương 

tiện vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau: 

I. Luồng xanh địa phương kết nối với Luồng xanh Quốc gia: 

1. Tuyến Quốc lộ Nam sông Hậu: Kết nối thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề, 

huyện Long Phú và huyện Kế Sách. 

2. Tuyến Quốc lộ 60: Kết nối thành phố Sóc Trăng, huyện Long Phú và 

huyện Cù Lao Dung (đường Tôn Đức Thắng - Quốc lộ 60 - Quốc lộ Nam Sông 

Hậu). 

3. Tuyến Quốc lộ 61B: Kết nối thị xã Ngã Năm và huyện Thạnh Trị. 

4. Tuyến Đường tỉnh 940: Kết nối huyện Mỹ Tú, huyện Thạnh Trị, huyện 

Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu. 

5. Tuyến Đường tỉnh 932: Kết nối huyện Châu Thành và huyện Kế Sách 

(Quốc lộ 1 -Đường tỉnh 932- Đường huyện 5B - Quốc lộ Nam sông Hậu). 

6. Tuyến Đường tỉnh 933: Kết nối thành phố Sóc Trăng và huyện Long Phú. 

7. Tuyến Đường tỉnh 939 - 938: Kết nối huyện Mỹ Tú và thành phố Sóc Trăng. 

 



II. Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân vận chuyển hàng hóa, người lái xe, 

người đi theo xe khi tham gia giao thông trên các tuyến luồng xanh thuộc địa 

phận tỉnh Sóc Trăng: 

- 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. 

- Khi lưu thông phải mang theo thông báo, thẻ nhận diện phương tiện, các 

giấy tờ liên quan và các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ; và phải 

chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng kiểm soát giao thông, các lực lượng 

chức năng trên đường bộ. 

- Chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các nội dung về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và các cơ quan khác có liên 

quan. 

- Đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường 

hợp không đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, để lái xe người đi 

theo xe làm lây lan dịch bệnh trong quá trình vận chuyển. 

- 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. 

- Đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường kiểm tra kiểm soát 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. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có 

liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Bộ GTVT; 

- UBND tỉnh Sóc Trăng; 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Tổng cục ĐBVN; 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Các Sở, Ban ngành tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố 

trên địa bàn tỉnh; 

- Thanh tra sở; 

- Các đơn vị KDVT; 

- Lưu: VT, QLVT, PT&NL. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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