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Sóc Trăng, ngày       tháng 7 năm 2021 
  

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 4977/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam 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 

24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Để tạo điều kiện thuận lợi và ưu tiên cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa, 

vận chuyển công nhân, chuyên gia có Thẻ nhận diện phương tiện được lưu thông 

thông suốt 24/24h, giảm thời gian kiểm tra, kiểm soát khi phương tiện đi qua các chốt 

kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 

tỉnh Sóc Trăng. Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng thông báo về việc tổ chức phân 

luồng giao thông (luồng xanh) 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. 

8. Tuyến Đường tỉnh 934: Kết nối thành phố Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên và 

huyện Trần Đề. 

9. Tuyến Đường tỉnh 935: Kết nối huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu. 



10. Tuyến Đường tỉnh 937B: Kết nối Thị xã Ngã Năm và huyện Thạnh Trị. 

11. Tuyến Đường tỉnh 939B: Kết nối huyện Mỹ Tú và huyện Châu Thành. 

II. Yêu cầu đối với đơn vị vận tải, lái xe khi tham gia giao thông trên luồng xanh: 

a) Thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo 

đúng quy định của Bộ Y tế. 

b) Đơn vị vận tải khi được cấp thẻ nhận diện, thực hiện in giấy nhận diện phương 

tiện kèm theo mã QRCode lên giấy (khổ A5) để dán trên kính phía trước và in lên giấy 

(khổ A4) để dán thêm lên kính hai bên cửa xe nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, 

kiểm soát của lực lượng chức năng và hạn chế tiếp xúc để ngăn sự lây lan dịch bệnh 

(Lưu ý thực hiện quét thử mã QRCode để kiểm tra tính chính xác của các thông tin 

trước khi dán lên xe). 

c) Đơn vị vận tải, lái xe phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 

chính xác của thông tin đã đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động 

trên “Luồng xanh” và các thông tin cung cấp cho các chốt kiểm soát liên ngành và các 

Sở GTVT trong quá trình vận chuyển. 

d) Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của phương tiện, lái xe để đảm 

bảo phương tiện hoạt động theo đúng hành trình trên “Luồng xanh” vận tải đã đăng ký. 

Yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng 

trên đường và tại các chốt kiểm soát dịch bệnh để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

đ) Mã QRCode trên thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “Luồng 

xanh” vận tải sẽ tự động huỷ trong các trường hợp sau: khi hết thời hạn ghi trên Thẻ 

nhận diện; trong trường hợp lực lượng chức năng phát hiện phương tiện hoạt động 

không đúng hành trình đăng ký; trong trường hợp cơ quan cấp phát hiện đơn vị vận tải 

khai báo thông tin không trung thực. 

III. Thông báo này thay thế Thông báo số 1246/TB-SGTVT ngày 20 tháng 7 năm 

2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng. 

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; 

- Đài PT&TH tỉnh ST; 

- Thanh tra sở; 

- Các đơn vị KDVT; 

- Lưu: VT, QLVT, PT&NL. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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