
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 2728/SGTVT-QLVT,PT&NL Lạng Sơn, ngày 26  tháng 8  năm 2021 

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao 
thông, kiểm soát dịch đối với hoạt 

động vận tải bằng xe ô tô trong thời 
gian phòng, chống dịch Covid-19 

 

 

                                 Kính gửi: 
 - Công an tỉnh; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;  
 - Các Sở: Y tế; Công thương; NN&PTNN;  
 - Ban QLKKTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố. 
  
  
 Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, đồng thời 
đảm bảo hoạt động vận tải hàng hóa được thông suốt, an toàn để bảo vệ sức 
khỏe, phục vụ đời sống nhân dân và đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh, kéo 
giảm ùn tắc giao thông tại các địa phương, khi áp dụng các cấp độ phòng chống 
dịch khác nhau theo quy định của pháp luật về phòng chống dịch và Chỉ thị 
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 24/8/2021 Bộ GTVT đã có Quyết định 
số 1570/QĐ-BGTVT ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm 
soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống 
dịch Covid-19.        

 Để việc triển khai thống nhất, đúng quy định Sở GTVT thông tin một số 
nội dung như sau: 

1. Về luồng xanh vận tải: 

- Luồng xanh vận tải là việc tổ chức các tuyến đường bộ để ưu tiên, tạo 
thuận lợi lưu thông cho phương tiện vận tải hàng hóa hoạt động trong thời gian 
phòng, chống dịch Covid-19. Luồng xanh vận tải bao gồm các tuyến đường 
phương tiện vận tải hàng hóa được phép lưu thông theo tổ chức giao thông trên 
hệ thống đường bộ. 

- Làn xanh là làn đường dành riêng cho các phương tiện có quyền ưu tiên 
theo quy định (xe cứu thương, xe công vụ…), phương tiện có Giấy nhận diện 
khi di chuyển qua các chốt kiểm soát dịch. 

2. Về Giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code (Giấy nhận diện) 

- Được sử dụng để nhận diện phương tiện được ưu tiên, tạo thuận lợi lưu 
thông trong quá trình tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và phòng, chống 
dịch Covid-19 khi phương tiện vận chuyển hàng hóa di chuyển đi ra, đi vào 
hoặc đi qua vùng có dịch. 

- Được dán ở kính phí trước và 2 bên cánh cửa của xe. 
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- Giấy hết giá trị sử dụng khi: một trong những người trên phương tiện có 
giấy xét nghiệm hết hiệu lực; hoặc thời hạn áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg tại địa 
phương. 

3. Kiểm soát xe ô tô vận chuyển hàng hóa tại các Chốt kiểm soát dịch 

a) Đối với phương tiện vận tải có Giấy nhận diện: Lực lượng kiểm soát sử 
dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên dùng quét mã QR trên Giấy 
nhận diện để kiểm tra nhanh các thông tin về phương tiện, người trên phương 
tiện, hiệu lực của Giấy xét nghiệm, hành trình vận chuyển và thực hiện như sau: 

- Trường hợp sau khi quét mã QR thế hiện đầy đủ thông tin theo yêu cầu 
thì cho phương tiện lưu thông ngay qua Chốt kiểm soát dịch. 

- Trường hợp sau khi quét mã QR phát hiện có thông tin không đầy đủ, 
thiếu chính xác, nếu người trên phương tiện xuất trình bản chính Giấy xét 
nghiệm còn hiệu lực, Giấy phép lái xe (đối với người điều khiển phương tiện), 
Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân còn hiệu lực (đối với lái xe 2 
hoặc phụ xe, người bốc xếp hàng hóa đi theo xe), và đã khai báo y tế đầy đủ thì 
cho phương tiện lưu thông ngay qua Chốt kiểm soát dịch và yêu cầu người trên 
phương tiện tiếp tục phải tự cập nhật lại các thông tin trên phần mềm tại địa chỉ 
www.luongxanh.drvn.gov.vn hoặc ứng dụng luồng xanh. 

- Trường hợp sau khi quét mã QR phát hiện có thông tin không đầy đủ, 
không chính xác, nếu người trên phương tiện không xuất trình được bản chính 
Giấy xét nghiệm còn hiệu lực hoặc chưa khai báo y tế thì hướng dẫn xe di 
chuyển vào khu vực kiểm tra phương tiện tại Chốt (chú ý đảm bảo lưu thông 
phương tiện an toàn, không gây ùn tắc) để kiểm tra và xử lý theo quy định 
phòng, chống dịch. Nếu phát hiện người trên phương tiện dương tính với SARS-
COV-2 thì tổ chức cách ly theo quy định. 

b) Đối với phương tiện không có Giấy nhận diện, hoặc có Giấy nhận diện 
nhưng đã hết hiệu lực, Lực lượng kiểm tra, kiểm soát yêu cầu hướng dẫn xe di 
chuyển vào khu vực kiểm tra phương tiện tại Chốt (chú ý đảm bảo lưu thông 
phương tiện an toàn, không gây ùn tắc) để kiểm tra và thực hiện như sau: 

- Trường hợp người trên phương tiện xuất trình bản chính Giấy xét 
nghiệm còn hiệu lực, Giấy phép lái xe (đối với người điều khiển phương tiện), 
Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân còn hiệu lực (đối với lái xe 2 
hoặc phụ xe, người bốc xếp hàng hóa đi theo xe), và đã khai báo y tế đầy đủ thì 
cho phương tiện lưu thông ngay qua Chốt kiểm soát dịch. 

- Trường hợp người trên phương tiện không xuất trình được bản chính 
Giấy xét nghiệm còn hiệu lực hoặc chưa khai báo y tế thì tiếp tục hướng dẫn và 
xử lý theo quy định phòng, chống dịch. Nếu phát hiện người trên phương tiện 
dương tính với SARS-COV-2 thì tổ chức cách ly theo quy định. 

4. Các nội dung liên quan khác đề nghị các đơn vị nghiên cứu chi tiết tại  
Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT,  ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giaothông, kiểm soát dịch đối 
với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. 
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Có Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT và văn bản số 
6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế gửi kèm theo văn bản này, để các 
cơ quan, đơn vị tiện nghiên cứu. Nội dung nào cần trao đổi đề nghị liên lạc với 
Sở GTVT qua Đ/c Trần Bích Diệp, điện thoại liên lạc 0965575428 để phối hợp. 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, nghiên cứu, phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh(B/c); 
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (B/c); 
- Sở GTVT các tỉnh/TP; 
- Đài PT&TH; Báo Lạng Sơn; 
- Hiệp hội VT ô tô Lạng Sơn; 
- Các ĐVKDVT (T/h) 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, Ban chuyên môn thuộc Sở; 
- Trang thông tin điện tử Sở; 
- Lưu: VT, PQLVT,PT&NL. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

Đã ký 
 
 

Nguyễn Ngọc Huy 

 


