Ký bởi : Sở GTVT tỉnh Điện Biên
Địa điểm: P. Thanh Bình - Tp. Điện Biên Phủ

1121

18/02/2021
UBND
TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày 18 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v hạn chế phương tiện và phân luồng giao thông trên địa bàn
tỉnh Hải Dương

Căn cứ công văn số 957/TCĐBVN-ATGT ngày 17/02/2021 của Tổng cục
Đường bộ Việt Nam về việc triệt để phân luồng trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh
Hải Dương phục vụ phòng chống dịch Covid-19; thông báo số 337/TB-SGTVT-P3
ngày 15/02/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương về việc hạn chế
phương tiện và phân luồng giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương để thực hiện
cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg;
Trên cơ sở nội dung các công văn trên, Sở GTVT tỉnh Điện Biên thông báo
như sau:
1. Ban Quản lý bến xe, các đơn vị kinh doanh vận tải, các phòng, ban, đơn vị
liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung theo Thông báo số 283/TB-SGTVT ngày
05/02/2021 của Sở GTVT Điện Biên về việc tổ chức hoạt động VTHK công cộng
trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các quy định về công tác phòng chống dịch Covid19.
2. Yêu cầu Ban Quản lý bến xe, các đơn vị kinh doanh vận tải quán triệt tới
đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ thực hiện nghiêm túc việc phân luồng giao thông
đối với các phương tiện lưu thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể:
- Hạn chế các phương tiện lưu thông trên QL5, QL18, QL38, QL38B,
QL17B, QL37 đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương. Trừ các trường hợp đặc biệt vì lý
do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần
thiết; xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên
vật liệu sản xuất theo quy định của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ
tướng Chính phủ; đặc biệt là Quốc lộ 5 chỉ cho phép các phương tiện tải phục vụ
phòng chống dịch Covid-19, các phương tiện ưu tiên theo quy định Luật Giao
thông đường bộ, các phương tiện khác di chuyển theo phương án phân luồng và
các trường hợp đặc biệt khác theo Chỉ thị 16/CT-TTg và theo sự chỉ đạo của Ban
phòng chống dịch địa phương.
- Các phương tiện qua địa bàn tỉnh Hải Dương có thể đi theo lộ trình sau:
+ Lộ trình thay thế QL5: Đi theo đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng;
+ Lộ trình thay thế QL18: QL18 - Ngã ba Km48+500/QL18 - Đường tỉnh
345/Quảng Ninh - Đường tỉnh 293/Bắc Giang - Ngã ba Vô Tranh
(Km41+700/ĐT.293) - Đường tỉnh 293/Bắc Giang - Ngã ba Khám Lạng
(Km24+750/QL37) - QL37 - Ngã ba Chằm (Km27+350/QL37) - Đường tỉnh
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293/Bắc Giang - Ngã tư BigC Bắc Giang - QL1 - Ngã tư cầu Đại Phúc
(Km18+400/QL1) - QL18;
+ Lộ trình thay thế QL38: Đi vòng tránh theo đường tỉnh 281/Hưng Yên Ngã tư Phố Nối - QL39A;
+ Lộ trình thay thế QL38B: Hướng đi Hải Phòng vòng tránh qua QL39A và
QL10; hướng đi Hà Nội vòng tránh qua QL39A hướng ra QL5;
+ Lộ trình thay thế QL17B: Đi vòng tránh theo QL10;
+ Lộ trình thay thế QL37: Đi theo QL10 - Đường tỉnh 345/Quảng Ninh Đường tỉnh 293/Bắc Giang - QL37/Bắc Giang hoặc đi theo QL10 - QL39A - Phố
Nối/QL5 tỉnh Hưng Yên.
Thời gian thực hiện kể từ 12 giờ 00 phút ngày 18/02/2021 cho đến khi có
thông báo mới của cơ quan có thẩm quyền.
Nhận được Thông báo này, Sở GTVT tỉnh Điện Biên yêu cầu Ban Quản lý
bến xe, các đơn vị vận tải, các phòng, ban liên quan triển khai, tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
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- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Điện Biên Phủ;
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- Thanh tra GTVT;
- HHVT ô tô Điện Biên;
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- Ban QLBX;
- Website Sở;
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