BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 5224 /TCĐBVN-TCHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2021

V/v xử lý ùn tắc, tạo thuận lợi cho phương
tiện vận chuyển hàng hoá theo Chỉ thị 16.

Kính gửi:
- UBND thành phố Hà Nội;
- Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội;
- Cục Cảnh sát giao thông.
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ thị số
17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND TP Hà Nội.
Ngày 18/7/2021, Tổng cục ĐBVN đã có Văn bản số 4977/TCĐBVN-VT về
hướng dẫn xây dựng “Luồng xanh” toàn quốc.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản
số 1015/TTg-CN ngày 25/0702021 về việc Vận chuyển hàng thiết yếu phục vụ
đời sống người dân vùng có dịch Covid-19.
Trong hai ngày từ 24/7-25/7, qua kiểm tra thực tế hiện trường các chốt kiểm
dịch y tế của TP HN đặt trên các tuyến quốc lộ trọng yếu, Tổng cục ĐBVN nhận
thấy có nhiều phương tiện bị dồn ứ có lúc dài tới 3-5km tại trạm kiểm tra y tế cầu
Phù Đổng QL.1 (hướng Bắc Ninh vào HN).
Nguyên nhân: Do các phương tiện chủ yếu là xe Contener, xe tải lớn có biển
kiểm soát của các tỉnh phía Nam di chuyển dài ngày lên phía Bắc khi quay về đến
địa giới HN thì thành phố áp dụng Chỉ thị 16 nên không kịp chuẩn bị các điều
kiện để cấp phép thẻ “luồng xanh” hoặc chưa chuẩn bị kịp các giấy tờ theo quy
định của TP HN nên không được thông qua chốt y tế mặc dù không có nhu cầu
vào nội đô thành phố HN.
Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người điều khiển và các phương tiện hiện đang
mắc kẹt tại cầu Phù Đổng QL.1 (ranh giới HN-Bắc Ninh), Tổng cục ĐBVN đề
nghị UBND TP HN, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố, Cục
Cảnh sát giao thông:
Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn, dẫn đoàn các xe có nhu
cầu đi các tỉnh phía Nam (không có điểm đến là TP HN) di chuyển ra khỏi địa
giới hành chính TP HN theo luồng xanh quốc gia đã công bố: Pháp Vân-Cầu GiẽNinh Bình nhằm giảm ùn tắc giao thông nghiêm trọng và tạo điều kiện cho hàng
hóa lưu thông.

Tổng cục ĐBVN trân trọng đề nghị UBND và Ban chỉ đạo Thành phố, Cục
Cảnh sát giao thông xem xét tạo điều kiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để b/cáo);
- Thứ trưởng Lê Đình Thọ (để b/cáo);
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để b/cáo);
- Phó CT chuyên trách Uỷ ban ATGTQG Khuất
Việt Hùng (để b/cáo);
- Các Vụ: ATGT, Vận tải – Bộ GTVT;
- Thanh tra Bộ;
- Các đ/c Phó TCT (để p/h chỉ đạo);
- Cục Cảnh sát giao thông (C08);
- Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam;
- Lưu: VT, TCHC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Huyện

