ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 562 /UBND-VP4

Ninh Bình, ngày 09 tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v 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.

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông Vận tải, Y tế;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 1589/SGTVTKCHT ngày 08/8/2021 về việc điều chỉnh phương án phân luồng kiểm tra, kiểm
soát y tế đối với người và phương tiện 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. Để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát
dịch bệnh Covid-19, đảm bảo hoạt động vận chuyển, lưu thông, phân phối hàng
hóa đồng thời kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Phương án phân luồng kiểm tra, kiểm soát y tế đối với người và
phương tiện từ các địa phương khác ra vào tỉnh Ninh Bình
a) Đối với 05 chốt liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại
các cửa ngõ chính ra vào tỉnh (tại Dốc Xây, cầu Nam Bình, Cầu Khuất, cầu Non
Nước, cầu Lập Cập)
- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát y tế theo quy định đối với các phương tiện
xe ô tô tải có trọng tải dưới 5 tấn, xe ô tô chở khách, xe du lịch, xe máy, các
phương tiện thô sơ và người đi bộ qua chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo
chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản số 436/UBND-VP6 ngày 24/7/2021 và
số 444/UBND-VP6 ngày 26/7/2021.
- Không kiểm tra đối với các phương tiện xe ô tô tải có trọng tải trên 5 tấn
và máy kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, các loại xe, máy chuyên dùng.
- Tổ chức tiếp nhận, thực hiện việc xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên
SARS-CoV-2 đối với trường hợp các tổ chức, cá nhân có đề nghị và trả kết quả
sớm ngay tại các chốt.
b) 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; không để lọt người từ các
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địa phương có dịch, bị phong tỏa về các địa phương trên địa bàn tỉnh mà chính
quyền cơ sở, chính quyền địa phương không biết, không nắm được.
Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công An tỉnh, Sở Y tế hướng
dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các chốt do UBND các huyện, thành
phố thành lập.
c) Sở Giao thông Vận tải báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường
bộ Việt Nam xem xét điều chỉnh tạm thời dải phân cách giữa tuyến QL.1 tại các
vị trí đặt chốt kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo hướng mở rộng mặt
đường phía đặt chốt để tăng cường khả năng lưu thông của các phương tiện qua
chốt, hạn chế ùn tắc giao thông.
2. Phương án phân luồng hoạt động vận tải hàng hóa trong đô thị thành
phố Ninh Bình
a) Xe ô tô tải có trọng tải trên 10 tấn và máy kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ
moóc, các loại xe, máy chuyên dùng không được lưu hành trong khu vực hạn
chế được xác định bởi các tuyến đường sau: Từ QL.1 (Cầu Gián) ↔ ngã ba
Ninh Giang ↔ đường QL.1 đoạn tránh thành phố Ninh Bình ↔ đường tỉnh
ĐT.478B ↔ Nút giao Ba Vuông ↔ đường nối QL.1 với cảng Ninh Phúc ↔
Cảng Ninh Phúc ↔ đường đê Hữu Đáy (ĐT.476 theo quy hoạch) ↔ Cầu Gián
(các phương tiện được phép lưu hành trên các tuyến đường này, trừ tuyến
đường đê Hữu Đáy từ Cầu Gián đến cảng Ninh Phúc).
b) Các trường hợp xe ô tô tải có trọng tải trên 10 tấn được phép hoạt động
trong khu vực hạn chế: Theo Phụ lục kèm theo.
Khi hoạt động trong khu vực hạn chế nêu trên, người điều khiển phương
tiện này phải chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông và phải
mang theo giấy tờ chứng minh, cụ thể:
- Đối với xe bồn chở bê tông tươi, xe bơm bê tông tươi phải mang theo
Giấy phép xây dựng của công trình (bản sao), hợp đồng cung cấp bê tông tươi
cho công trình nằm trong vùng giới hạn (bản sao).
- Đối với xe về vị trí đỗ xe của doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải mang
theo giấy tờ chứng minh vị trí bãi xe của doanh nghiệp, hộ kinh doanh nằm
trong khu vực hạn chế (bản sao).
- Đối với xe chở máy móc, thiết bị phục vụ các chương trình, hoạt động,
sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao có vị trí nằm trong khu vực giới hạn mà
không thể có phương án khác vận chuyển phù hợp, đảm bảo yêu cầu tiến độ của
chương trình, hoạt động phải mang theo Giấy phép, Quyết định cho phép tổ
chức chương trình, hoạt động, sự kiện (bản sao).
- Đối với xe ô tô tải có trọng tải trên 10 tấn chở hàng hóa thiết yếu theo
quy định, nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ thi công xây dựng công trình, sản
xuất, kinh doanh và sinh hoạt của tổ chức, cá nhân, nhân dân trong vùng hạn chế
thì chỉ được phép hoạt động từ 22h00’ ngày hôm trước đến 06h00’ ngày hôm
sau và phải mang theo Hợp đồng với tổ chức, cá nhân trong vùng hạn chế (bản
sao); hoặc thực hiện theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.
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c) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự
toán kinh phí, nguồn kinh phí và báo cáo UBND tỉnh xem xét để triển khai
thực hiện việc phân luồng hoạt động vận tải hàng hóa trong đô thị thành phố
Ninh Bình.
3. Thời gian thực hiện các phương án phân luồng nêu trên: Kể từ 0h00’
ngày 11/8/2021 cho đến khi có thông báo mới.
4. Giao Sở Giao thông Vận tải, Công An tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện,
thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức
triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở
Giao thông Vận tải tổng hợp) theo quy định./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Đài PTTH Ninh Bình, Báo Ninh Bình;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VP4,2,5,6.
ĐVT _VP4_08.07.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Cao Sơn
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Phụ lục I: DANH MỤC
Các phương tiện trên 10 tấn được

