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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức, phân luồng giao thông trên đoạn tuyến từ Km54+200 

- Km54+280, ĐT.129 (đoạn đường nội thị, thị trấn Sìn Hồ) 

  

 Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu 

đường bộ; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1071/TTr-

SGTVT ngày 01/7/2022, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức, phân luồng giao thông 

trên đoạn tuyến từ Km54+200 - Km54+280, ĐT.129, như sau: 

1. Phương án tổ chức, phân luồng giao thông trên đoạn tuyến từ 

Km54+200 - Km54+280, ĐT.129 

- Cắm bổ sung các loại biển chỉ dẫn, biển báo, biển cấm đoạn đường mất 

an toàn giao thông theo quy định tại Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

- Tại Km53+950 (bên phải hướng từ thành phố Lai Châu đi vào thị trấn 

Sìn Hồ): Cắm biển I.417a có hiệu lực chỉ dẫn hướng đi cho các xe cơ giới từ 2,5 

tấn trở lên đi theo hướng đường vành đai (đường Trường Chinh) để đi vào trung 

tâm thị trấn Sìn Hồ. 

- Tại Km54+150 (bên phải hướng từ thành phố Lai Châu đi vào thị trấn 

Sìn Hồ): Cắm tổ hợp biển P.106b và W.203c có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới 

từ 2,5 tấn trở lên và cảnh báo đường bị thu hẹp. 

- Tại Km54+320 (bên phải theo hướng từ thị trấn Sìn Hồ đi ra thành phố 

Lai Châu): Cắm tổ hợp biển P.106b và W.203b có hiệu lực cấm các loại xe cơ 

giới từ 2,5 tấn trở lên và cảnh báo đường bị thu hẹp. 

- Tại Km35+800, ĐT 128: Cắm biển I.417a có hiệu lực chỉ dẫn hướng đi 

cho các xe cơ giới từ 2,5 tấn trở lên đi theo hướng đường vành đai (đường 

Trường Chinh) để đi thành phố Lai Châu. 

2. Tổ chức thực hiện. 

2.1. Sở Giao thông vận tải: 



 

 

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ bố trí biển báo, biển chỉ dẫn phân 

luồng trên đoạn tuyến từ Km54+200-Km54+280, ĐT.129 để cho người và các 

phương tiện tham gia giao thông đi lại an toàn, thuân tiện. 

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra, 

hướng dẫn, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các phương tiện cố tình vi phạm 

(nếu có). 

- Nguồn kinh phí: Lấy từ nguồn kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo 

dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để triển khai thực 

hiện cắm bổ sung các biển nêu trên. 

2.2. UBND các huyện Sìn Hồ: Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt 

chẽ với các đơn vị của các sở, ngành liên quan trong tổ chức hướng dẫn các 

phương tiện giao thông chấp hành phương án tổ chức, phân luồng giao thông 

của tỉnh; phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm (nếu có).  

2.3. Thời gian hoàn thành lắp đặt và áp dụng hiệu lực biển báo từ ngày 

15/7/2022 cho đến khi có thông báo mới. 

Trên đây là Thông báo tổ chức, phân luồng giao thông trên đoạn tuyến từ 

Km54+200 - Km54+280, ĐT.129. UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các đơn vị liên 

quan tổ chức thực hiện./. 
  

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy;             (b/c)                    

- TT. HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh: U; 

- Sở GTVT; 

- UBND huyện Sìn Hồ; 

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lai  

Châu; 

- Văn phòng UBND tỉnh: V, C; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, Kt2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Giàng A Tính 
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