
UỶ BAN NHÂN DÂN  

 TỈNH LAI CHÂU 
      

    Số:          /UBND-KTN 
V/v phân luồng giao thông trên 

QL.4D (Km08 – Km89, đoạn từ 

ngã ba Mường So đến đỉnh đèo 

Trạm Tôn) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Lai Châu, ngày        tháng 10 năm 2020 

  

 

Kính gửi: 

- Công an tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; 

- Báo Lai Châu; 

- UBND các huyện, thành phố: Phong Thổ, Tam 

Đường, thành phố Lai Châu; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh. 

 

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người, các phương tiện tham gia 

giao thông trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 

XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức phân luồng 

giao thông trên quốc lộ 4D (đoạn Km08 – Km89) cụ thể như sau: 

1. Phương án phân luồng giao thông trên Quốc lộ 4D, đoạn từ Km08 – 

Km89 (ngã ba Mường So đến đỉnh đèo Trạm Tôn) dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (từ ngày 21/10/2020 – 24/10/2020): 

1.1. Cấm xe tải từ 4 trục trở lên (trừ xe chở xăng, dầu, xe chở hàng cứu trợ, 

xe bưu chính, xe ưu tiên theo quy định) lưu thông trên QL.4D đoạn từ Km08 – 

Km89 (ngã ba Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đến Đỉnh đèo Trạm 

Tôn, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu): 

Thời gian cấm, phân luồng giao thông bắt đầu từ 05h00’ đến 20h00’ các 

ngày 21, 22, 23, 24/10/2020. Kết thúc thời gian cấm, các phương tiện và người 

tham gia giao thông hoạt động trở lại bình thường. 

1.2. Địa điểm đỗ xe trong thời gian cấm lưu thông: 

Các phương tiện lưu thông theo hướng từ thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai – thị 

trấn huyện Tam Đường – thành phố Lai Châu - thị trấn huyện Phong Thổ, tỉnh 

Lai Châu và ngược lại đỗ xe tại các vị trí đỗ phù hợp, đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông. 

 



 

 

2. Tổ chức thực hiện 

2.1. Sở Giao thông vận tải 

- Bố trí biển báo thời gian phân luồng tại Km08+00 và Km89+00 và các 

biển báo nhắc lại tại những vị trí lý trình phù hợp trên quốc lộ 4D (khu vực 

huyện Phong Thổ, Thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường). 

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, hướng dẫn, 

kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các phương tiện cố tình vi phạm; đảm bảo công 

tác an toàn giao thông trên các tuyến đường trước, trong và sau đại hội. 

2.2. Công an tinh 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát 

giao thông lưu động trên tuyến quốc lộ 4D (Km08 – Km89) vào thời gian phân 

luồng nêu trên; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm, hướng dẫn lái xe dừng đỗ xe 

tại các địa điểm phù hợp. 

- Phối hợp với Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai để phối hợp tổ chức phân 

luồng giao thông từ xa; hướng dẫn, bố trí các phương tiện (xe 04 trục trở lên) đỗ 

tại các vị trí đỗ phù hợp trong khung giờ cấm lưu thông trên Quốc lộ 4D (đoạn 

từ thị xã Sa Pa đi sang tỉnh Lai Châu). 

2.3. UBND các huyện Tam Đường, Phong Thổ và Thành phố Lai Châu 

Chỉ đạo lực lượng công an và các phòng, ban liên quan phối hợp chặt chẽ 

với phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh, Thanh tra giao thông – Sở Giao 

thông vận tải tổ chức hướng dẫn các phương tiện giao thông chấp hành phương 

án phân luồng tổ chức giao thông của tỉnh, hướng dẫn các vị trí đỗ xe cho lái xe 

và các chủ phương tiện; phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm (nếu có).  

2.4. Đài Phát thanh – Truyền tỉnh tỉnh, Báo Lai Châu 

Thông báo rộng rãi phương án phân luồng tổ chức giao thông trên quốc lộ 

4D, đoạn từ Km08+00 – Km89+00 (từ ngã ba Mường So – Đỉnh đèo Trạm Tôn) 

trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, doanh nghiệp biết và 

thực hiện, 

2.5. Ban An toàn giao thông tỉnh (đầu mối là Văn phòng Ban An toàn 

giao thông tỉnh) 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền qua các 

phương tiện thông tin đại chúng; thông báo trên hệ thống loa thông minh đặt trên 

tuyến quốc lộ 4D; theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, kịp thời báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế (nếu có). 



 

 

Trên đây là phương án phân luồng giao thông trên tuyến quốc lộ 4D đoạn 

từ Km08 – Km89 (ngã ba Mường So đến đỉnh đèo Trạm Tôn) dịp diễn ra Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (từ ngày 21/10/2020 – 

24/10/2020). Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu yêu cầu các đơn vị, địa phương 

nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 
  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ủy ban ATGT Quốc gia;  

- Bộ Giao thông vận tải;           (b/c) 

- TT. Tỉnh ủy;  

- TT. HĐND tỉnh;  

- Lãnh đạo UBND tỉnh: U; 

- UBND tỉnh Lào Cai; (p/h) 

- UBND tỉnh Điện Biên; (p/h) 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- V, C, CB; 

- Lưu: VT, Kt2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Giàng A Tính 
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