
 UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

 Số :                / SGTVT -QLGT                                   Bình Dương, ngày  31  tháng  7  năm 2021 

V/v tạm hoãn thực hiện thí điểm 

phân luồng giao thông theo giờ, theo 

tuyến trên một số tuyến đường trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương 

 

   

  Kính gửi: 

  - Công an tỉnh Bình Dương; 

  - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương; 

-   - Ban Quản lý Khu công nghiệp tĩnh;  

  - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một; 

  - Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An; 

  - Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An; 

  - Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên; 

  - Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương. 

Căn cứ Công văn số 2104/UBND-KT ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc phối hợp tổ chức thực hiện thí điểm phân luồng giao thông theo giờ, theo 

tuyến đối với một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ Thông báo số 156/TB-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh về Ý 

kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc 

họp nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện 

các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông; Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với 

Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp BOT 

triển khai hiệu quả việc lắp đặt các biển báo cấm trên các tuyến đường chính và 

tại các giao lộ với đường chính, thời gian thực hiện trong Quý III năm 2021; 

Ngày 01/7/2021, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 2376/KH-SGTVT về 

việc thực hiện thí điểm phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến trên một số 

tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương, theo đó: 

- Cấm lưu thông trên các tuyến đường (tuyến đường chính): 

+ Quốc lộ 13: Đoạn từ ngã 5 Phước Kiến đến cầu Vĩnh Bình; 

+ Đường Mỹ Phước – Tân Vạn: đoạn từ giao lộ Mỹ Phước – Tân Vạn 

với đường Phú Lợi đến giao lộ Mỹ Phước – Tân Vạn với ĐT.743a (giáp Khu du 

lịch Thủy Châu); 

+ ĐT.743: Đoạn từ giao lộ Mỹ Phước – Tân Vạn với đường Phú Lợi 

đến giao lộ ĐT.743b với đường Độc Lập (Khu công nghiệp Sóng Thần 1); 

+ Đường Nguyễn Thị Minh Khai: Đoạn từ QL. 13 đến đường Phú Lợi.  
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+ Đường Huỳnh Văn Cù: Đoạn từ ngã 5 Phước Kiến đến ngã ba Bến 

Đò (Củ Chi); 

-Thời gian và phương tiện cấm lưu thông trên các tuyến đường chính: 

  + Cấm phương tiện kéo rơ-móoc và xe sơ-mi rơ-móoc lưu thông tại 

các tuyến đường chính vào các khung giờ: Buổi sáng từ 06 giờ 00 phút đến 8 giờ 

00 phút, buổi chiều từ 16 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút;  

 + Cấm ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 10 tấn (trừ phương tiện kéo 

rơ-móoc và xe sơ-mi rơ-móoc) lưu thông tại các tuyến đường chính vào buổi 

trưa từ 11 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút. 

Hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói 

riêng và Khu vực nói chung diễn biến rất phức tạp, cần phải đảm bảo nguồn 

cung cấp khối lượng lớn các vật tư, thiết bị thiết yếu để chống dịch, duy trì sản 

xuất, đảm bảo đời sống người dân và an ninh, quốc phòng cho các tỉnh, thành 

phố nằm trong vùng dịch; 

Do vậy, Sở Giao thông vận tải xin thông báo tạm hoãn Kế hoạch triển 

khai thực hiện thí điểm phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến trên một số 

tuyến đường chính kể từ ngày 01/8/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông qua các tuyến 

đường trên, Sở GTVT rất mong Quý Sở, ngành và UBND các thành phố, thị xã 

quan tâm chỉ đạo các lực lượng chức năng biết, thực hiện; Các cơ quan báo, đài 

phát thanh hỗ trợ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để 

tổ chức, cá nhân tham gia vận tải trong và ngoài tỉnh được biết. 

  Sở Giao thông vận tải rất mong Quý Sở, ngành, địa phương quan tâm, chỉ 

đạo các lực lượng chức năng, đơn vị hữu quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận :                            GIÁM ĐỐC   
- UBND tỉnh (b/c); 

- VP Ban ATGT tỉnh (b/c) 

-  Phòng  CSGT CA tỉnh (t/hiện);                                                          

- Sở GTVT tp. HCM (biết); 

- Sở GTVT Đồng Nai (biết);   Nguyễn Anh Minh 
- Sở GTVT Tây Ninh (biết); 

- Sở GTVT Bình Phước (biết);             

- Hiệp Hội Vận tải tỉnh BD (biết); 

- Các doanh nghiệp BOT (biết);            

- Thanh tra GTVT (t/hiện); 

- Ban Giám đốc (biết); 

- Lưu: VT, QLGT.           
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