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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------------------Số: 2927 /UBND-QLĐT
V/v phân luồng, tổ chức giao
thông trong thời gian diễn ra Kỳ
thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lào
Cai năm 2021.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------------Lào Cai, ngày 01 tháng07 năm 2021

Kính gửi:
- Giao thông vận tải - Xây dựng;
- Công an tỉnh;
- Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh.
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tại văn bản số
2255/SGTVTXD-QLGT ngày 25/6/2021 về việc phân luồng giao thông trong
thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lào Cai năm 2021; Chủ tịch
UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên tuyến Quốc lộ 4D đoạn
từ đèo Trạm Tôn đến thành phố Lào Cai (Km89 - Km137); trên tuyến Quốc lộ
279 đoạn từ IC16 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến trung tâm huyện Văn Bàn
(Km92 - Km112) và trên toàn tuyến Đường tỉnh 151:
- Cấm xe tải từ 04 trục trở lên (trừ xe chở xăng dầu và hàng cứu trợ, xe
bưu chính, xe ưu tiên theo luật định) lưu thông trong các khung giờ sau:

Ngày

Hướng Lào Cai – Sa
Pa/QL.4D; Văn Bàn – Bảo
Yên/QL.279 và Bảo Thắng –
Văn Bàn/ĐT.151

Hướng Sa Pa – Lào
Cai/QL.4D; Bảo Yên Văn Bàn/QL.279 và
Văn Bàn – Bảo
Thắng/ĐT.151

Ngày 06/7/2021 (thứ ba)

Từ 06h00’ đến 18h00’

Từ 06h00’ đến 18h00’

Ngày 07/7/2021 (thứ tư)

Từ 06h00’ đến 18h00’

Từ 06h00’ đến 18h00’

Ngày 08/7/2021 (thứ năm)

Từ 06h00’ đến 18h00’

Từ 06h00’ đến 18h00’

- Địa điểm đỗ xe trong thời gian cấm lưu thông: Các phương tiện đỗ xe tại
các vị trí phù hợp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
2. Tổ chức thực hiện:
- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu
đường bộ để chỉ dẫn các phương tiện lưu thông trên tuyến trước khi thực hiện
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phân luồng giao thông; hoàn trả hệ thống báo hiệu đường bộ sau thời gian tổ
chức phân luồng.
- Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra,
kiểm soát giao thông lưu thông trên các tuyến Quốc lộ 4D (Km89 - Km137),
Quốc lộ 279 (Km92 - Km112) và Đường tỉnh 151 vào thời gian phân luồng giao
thông. Hướng dẫn lái xe tìm vị trí đỗ phù hợp và có cảnh báo, hết giờ cấm mới
được đưa xe ra tham gia lưu thông.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn, Sa
Pa, Lào Cai chỉ đạo lực lượng các lực lượng chức năng có liên quan phối hợp
chặt chẽ với Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Thanh tra giao thông tổ chức
hướng dẫn các phương tiện giao thông chấp hành phương án phân luồng, tổ
chức giao thông, hướng dẫn lái xe tìm vị trí đỗ phù hợp và có cảnh báo. Thông
báo đến các đơn vị vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng, hàng hóa, nông
sản trên địa bàn biết và thực hiện.
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình
tỉnh, Báo Lào Cai thông báo rộng rãi phương án phân luồng, tổ chức giao thông
trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, doanh nghiệp biết và
thực hiện.
3. Nội dung khác: Sau khi kết thúc thời gian thực hiện phân luồng tổ chức
giao thông theo Phương án nêu trên, việc phân luồng tổ chức giao thông đối với
tuyến Quốc lộ 4D sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Văn bản số
2762/UBND-QLĐT ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Lào Cai.
Căn cứ nội dung trên, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
Như trên;
Ủy ban ATGT quốc gia (b/c);
Tổng cục ĐBVN;
UBND tỉnh Lai Châu (p/h);
TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT
tỉnh Lào Cai năm 2021;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX1, QLĐT3.

-

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Hài

