
 

THÔNG BÁO 

V/v công bố luồng xanh nội tỉnh, kết nối với luồng xanh Quốc gia và luồng 

xanh các địa phương lân cận, các chốt kiểm soát dịch và các điểm tổ chức xét 

nhiệm SARD-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên 
 

 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên về việc công bố luồng xanh 

nội tỉnh theo Công văn số 4972/TCĐBVN-ATGT ngày 17/7/2021 của Tổng cục 

đường bộ Việt Nam về việc cập nhật, công bố luồng xanh Quốc gia lưu thông trên 

Quốc lộ; các chốt kiểm soát phương tiện vận tải trong thực hiện phòng, chống dịch 

Covid-19; Công văn 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 thông suốt 

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

Chính phủ. Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên công bố luồng xanh nội tỉnh, các 

chốt kiểm soát dịch và các điểm tổ chức xét nhiệm nhanh SARD-CoV-2 trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên như sau: 

A. CÔNG BỐ LUỒNG XANH NỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN 

1. Tổ chức giao thông (luồng xanh) tại các tuyến nội tỉnh Điện Biên kết nối 

với hệ thống luồng xanh quốc gia 

1.1. Huyện Tủa Chùa 

- Lộ trình 01: Huyện Tủa Chùa - ĐT.140 - Huổi Lóng - QL.6 - TX Mường Lay 

- QL.12 và ngược lại. 

- Lộ trình 02: Huyện Tủa Chùa - ĐT.140 - Huổi Lóng - QL.6 - Huyện Tuần 

Giáo - QL.279 và ngược lại. 

1.2. Huyện Mường Nhé 

Huyện Mường Nhé - QL.4H - Mường Chà - QL.12 và ngược lại. 

1.3. Huyện Nậm Pồ 

Huyện Nậm Pồ - ĐT.145B - QL.4H - Mường Chà - QL.12 và ngược lại. 

1.4. Huyện Điện Biên Đông 

Huyện Điện Biên Đông - QL.12 - Pom lót - QL.279 và ngược lại. 

1.5. Huyện Tuần Giáo, Huyện Mường Ẳng, TP. Điện Biên Phủ, TX Mường 

Lay: Địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trên nằm trên trục luồng xanh Quốc gia do 

vậy thực hiện trên trục luồng xanh Quốc gia. 
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2. Tổ chức giao thông (luồng xanh) tại các tuyến nội tỉnh Điện Biên kết nối 

với các tỉnh lân cận 

- Lộ trình 01: TP. Điện Biên Phủ - QL.12 - TX Mường Lay - Cầu Hang Tôm 

và ngược lại. 

- Lộ trình 02: TP. Điện Biên Phủ - QL.279 - QL.6 - Huyện Tuần Giáo - Đèo 

Pha Đin - Thuận Châu (Sơn La) và ngược lại. 

- Lộ trình 03: Huyện Nậm Pồ - ĐT.145B – Phìn Hồ - QL.4H - Chung Chải - 

QL 4H - Mường Tè (Lai Châu). 

- Lộ trình 04: Huyện Mường Nhé - QL.4H - Chung Chải - Mường Tè và ngược 

lại. 

3. Các chốt kiểm soát dịch Covid-19 

- Chốt 1: Tại Đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo (Km 376+200, QL.6). 

- Chốt 2: Hướng từ Cầu Pá Uôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La về huyện 

Tuần Giáo theo Quốc lộ 279 (Km 283+200, QL.279). 

- Chốt 3: Hướng từ huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La về huyện Điện Biên Đông trên 

Quốc lộ 12 (Km279+850.12). 

- Chốt 4: Tại Cầu Hang Tôm, thị xã Mường Lay (Km 94+030, QL.12). 

4. Các điểm tổ chức test nhanh kháng nguyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên:  

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, địa chỉ tổ 13, phường Mường 

Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (phía sau Sở Y tế). 

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Thanh tra Giao thông vận tải 

Phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh, các đơn vị có liên 

quan phân luồng phương tiện đã được cấp Giấy nhận diện phương tiện đảm bảo thông 

xuốt khi đi qua các Chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên. 

2. Giao phòng Quản lý Vận tải, PT&NL 

Chủ động hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị kinh 

doanh vận tải trong quá trình triển khai thực hiện. Cập nhật, tổng hợp các văn bản chỉ 

đạo của cấp trên, các văn bản phân luồng giao thông của các tỉnh, thành phố tham 

mưu triển khai có hiệu quả công tác phân luồng giao thông trên địa bàn tỉnh, đảm bảo 

các phương tiện được cấp Giấy nhận diện được lưu thông thuận lợi, nhanh chóng. 

3. Đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô 

Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thành viên, hội viên để hoạt động vận chuyển 

hàng hoá, chuyên gia, công nhân được thuận lợi, thông suốt. 
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4. Đề nghị Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Phối hợp thông báo trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng về 

vị trí các chốt kiểm soát; trình tự, nội dung, quy trình kiểm soát; số điện thoại đường 

dây nóng để các đơn vị kinh doanh vận tải biết, chuẩn bị trước các nội dung phục vụ 

cho công tác kiểm soát. Chỉ đạo các chốt kiểm soát tạo điều kiện ưu tiên cho các 

phương tiện vận chuyển hàng hóa, chuyên gia, công nhân được cấp Giấy nhận diện 

lưu thông đi qua các chốt trong thời gian nhanh nhất.  

5. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh Điện Biên, Báo Điện Biên Phủ  

Phối hợp tuyên truyền nội dung Thông báo này để các đơn vị kinh doanh vận 

tải biết và có phương án, kế hoạch vận chuyển phù hợp.  

6. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố: 

Phối hợp triển khai hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải của địa phương 

có hoạt động vận tải lưu thông qua địa bàn tỉnh Điện Biên thực hiện các nội dung tại 

Thông báo này cũng như thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định về phòng chống 

dịch Covid-19. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên yêu cầu các phòng, ban thuộc sở nghiêm 

túc thực hiện; đề nghị các cơ quan có liên quan quan tâm, phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ GTVT; 

- Tổng cục ĐBVN; 

- UBND tỉnh;                                               (báo cáo) 
- Ban CĐ phòng, chống dịch Covi-19 tỉnh;   

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Sở GTVT các tỉnh, TP; 
- UBND các huyện, thị xã, T/phố; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông;    (phối hợp) 
- Đài phát thanh và Truyền hình; 

- Báo Điện Biên phủ; 

- HH vận tải ô tô Điện Biên; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải; 
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;           

- Website sở; (đăng tin) 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Bình 
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