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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày       tháng 7 năm 2021 

THÔNG BÁO 
Công bố luồng xanh nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,  

kết nối với luồng xanh vận tải Quốc gia 
 

 

Thực hiện văn bản số 2526/UBND-ĐTXD ngày 24/72021 của UBND tỉnh 
Tuyên Quang về xem xét đề xuất của Sở Giao thông vận tải về luồng xanh vận 

tải; 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 trên Quốc lộ, các chốt kiểm 

soát phương tiện vận tải trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang công bố luồng xanh vận tải nội tỉnh 
kết nối với luồng xanh vận tải Quốc gia như sau: 

1. Luồng xanh vận tải tỉnh Tuyên Quang kết nối với Luồng xanh vận 
tải Quốc gia 

- Hướng lưu thông huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đi về địa bàn xã Yên 

Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang: QL2(Km 115+00) - QL2 tránh thành 
phố - thị trấn Tân Yên - QL2 (Km205+00) và ngược lại. 

- Hướng lưu thông từ huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đi thành phố 
Tuyên Quang: QL2C (Km49+750) - Ngã 3 Ông Việt - QL37 - ĐT186 - QL2 

(Km123+730) và ngược lại. 

- Hướng lưu thông từ Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đi thành phố Tuyên 
Quang: QL37 (Km172+800) - thị trấn Sơn Dương - Ngã 3 Ông Việt - QL37 - 
ĐT186 - QL2 (Km123+730) và ngược lại. 

- Hướng lưu thông từ huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đi thành phố Tuyên 

Quang: QL37 (Km238+152) - QL2 tránh - QL2 (Km127+771). 

2. Luồng xanh nội tỉnh trên địa bàn tỉnh: Kết nối 06 huyện và 01 thành 
phố 

(1) Hướng lưu thông từ thành phố Tuyên Quang đi huyện Chiêm Hóa, 
huyện Na Hang 

Lộ trình: Thành phố Tuyên Quang - QL2 - QL3B - thị trấn Vĩnh Lộc 

(Chiêm Hóa) - QL2C - thị trấn Na Hang và ngược lại. 

(2) Hướng lưu thông từ thành phố Tuyên Quang đi huyện Lâm Bình  

Lộ trình: Thành phố Tuyên Quang - QL2 - QL3B - thị trấn Vĩnh Lộc 

(Chiêm Hóa) - ĐT188 - QL279 - ĐT188 -  thị trấn Lăng Can (huyện Lâm Bình) 
và ngược lại. 

(3) Hướng lưu thông từ thành phố Tuyên Quang đi huyện Yên Sơn, huyện 
Hàm Yên 
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Lộ trình: Thành phố Tuyên Quang - QL2 - trung tâm thị trấn huyện Yên 
Sơn - QL2 - thị trấn Tân Yên (huyện Hàm Yên) 

(4) Hướng lưu thông từ thành phố Tuyên Quang đi huyện Sơn Dương  

Lộ trình 1: Thành phố Tuyên Quang - QL37 - thị trấn Sơn Dương và 
ngược lại. 

Lộ trình 2: Thành phố Tuyên Quang - QL2 - ĐT186 - QL37- thị trấn Sơn 

Dương và ngược lại. 

3. Vị trí các chốt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

TT Vị trí chốt kiểm soát Hướng lưu thông 

1 
Chốt tại Km115+00 QL2 thuộc địa bàn 
xã Đội Bình, huyện Yên Sơn 

Từ huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ vào tỉnh 
Tuyên Quang 

2 
Chốt tại Km51+800 QL2C thuộc địa 
bàn xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương 

Từ huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc vào tỉnh 
Tuyên Quang 

3 
Chốt tại Km174+200 QL37 thuộc địa 
bàn xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương 

Từ huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vào tỉnh 
Tuyên Quang 

4 
Chốt tại Km 205+00 QL2 thuộc địa bàn 

xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên 

Từ tỉnh huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang vào 

tỉnh Tuyên Quang 

5 
Chốt tại Km 238+152 QL37 thuộc địa 
bàn xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn 

Từ tỉnh huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vào tỉnh 
Tuyên Quang 

 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Đề nghị các chốt kiểm soát bệnh dịch trên địa bàn tỉnh thực hiện kiểm 
tra nhanh (bằng hình thức quét mã QR Code) đối với các phương tiện hoạt động 

ra, vào địa bàn tỉnh mà được Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố cấp Thẻ 
nhận diện phương tiện (luồng xanh) khi có đầy đủ thông tin, phương tiện được 

ưu tiên đi qua; tránh tình trạng ùn tắc kéo dài tại các chốt kiểm soát. 

Lưu ý: Đối với phương tiện được cấp thẻ nhận diện đi qua các chốt 

kiểm soát, lái xe và người trên xe phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính 
với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong thời gian 72 giờ.  

4.2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang phối hợp tuyên truyền 
nội dung thông báo này đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn địa phương biết và 
thực hiện. 

4.3. Đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô tuyên truyền phối hợp tuyên truyền, 

hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện. 

4.4. Yêu cầu các đơn vị vận tải 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa. 
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- Căn cứ luồng xanh Quốc gia và luồng xanh nội tỉnh, có kế hoạch vận 
chuyển hàng hóa phù hợp để hoạt động vận tải thuận lợi, thông suốt. 

Sở Giao thông vận tải trân trọng đề nghị UBND các huyện thành phố, các 
cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Tuyên Quang, Hiệp hội vận tải ô tô Tuyên Quang quan tâm phối hợp; các 
đơn vị vận tải tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- TCĐBVN;                                            (B/cáo) 
- BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh;     
- Đ/c Giám đốc Sở;  
- Công an tỉnh; 
- Các chốt kiểm soát bệnh dịch Covid-19; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Sở Y tế;                                                          (P/hợp) 
- Sở Thông tin và Truyền Thông; 
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Tuyên Quang; 
- Hiệp hội vận tải ô tô Tuyên Quang; 
- Các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa; 
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 
- Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; 
- Lưu VT, VTPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Trần Văn Sang 
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