
 

 

             UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:         

        V/v điều tiết giao thông đối với các              

        phương tiện qua địa bàn tỉnh Hà Nam  

        phục vụ công tác phòng, chống dịch 

         Covid-19. 

       Hà Nam, ngày         tháng        năm 

 

 

      Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố; 

- Cục Quản lý Đường bộ I. 

    
Thực hiện Công văn số 2238/UBND-KGVX, ngày 25/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tăng cường quản lý các phương tiện vào địa bàn 
tỉnh; quản lý người về từ vùng dịch; 

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo ATGT, chống ùn tắc 
tại các điểm chốt trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đặc biệt là QL1A; Sở GTVT Hà Nam 
đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố; Cục Quản lý đường bộ I quan 
tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với các phương tiện đi qua địa bàn tỉnh, không đi qua tuyến QL1A 
mà lưu thông trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình(hoặc ngược lại); các 
phương tiện bắt buộc phải vào tỉnh Hà Nam để về tỉnh giáp ranh, yêu cầu xuống 
nút giao Liêm Tuyền đi hướng đường nối 02 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cầu 
Giẽ - Ninh Bình. 

2. Đối với các phương tiện được vào địa bàn tỉnh Hà Nam để cung cấp 
hàng hóa, nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ dân sinh 
phải thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch và các quy định hiện hành. 

Đề nghị sở Giao thông vận tải Ninh Bình, Cục QLĐB I tổ chức cắm biển 
phân luồng từ xa cho các phương tiện biết để đảm bảo giao thông khi qua các 
Chốt trên địa bàn. 

Đề nghị Sở Giao thông vận tải các địa phương phối hợp điều tiết giao 
thông và thông báo cho lực lượng chức năng, các phương tiện trên địa bàn biết, 
thực hiện.  

Giao Thanh tra Sở GTVT Hà Nam phối hợp với các lực lượng chức năng 
thực hiện.  

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị./ 

Nơi nhận: 
- UBND Tỉnh; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;   để b/c;   

- Ban ATGT tỉnh; 

- Tổng Cục ĐBVN;                  

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c); 

- Các PGĐ Sở(để chỉ đạo); 

- Công an tỉnh; 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Các Sở: Công thương; NN&PTNT;  

TT&TT;                                                  để p/h; 

- Ban QL các KCN tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thi xã; 

- Đài PTTH Tỉnh; Báo Hà Nam 

- Các phòng, ban, đơn vị trong Sở; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải;              để t/h; 

- Các Bến xe khách trên địa bàn; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu VT, QLVT-PTNL.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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