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Kính gửi:  

          - Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai; 
  - Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai. 

 

Thực hiện Văn bản số 1679/SGTVTXD-QLGT ngày 7/6/2022 của Sở Giao 

thông vận tải - Xây dựng về việc rà soát, xử lý các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn 
nguy cơ gây tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Văn bản số 

34/BATGT-VP ngày 9/6/2022 của Ban ATGT tỉnh Lào Cai rà soát, xử lý điểm 
đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

UBND huyện Văn Bàn đã chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà 
soát các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông đường bộ 

trên địa bàn huyện Văn Bàn, kết quả như sau: 

1. Hiện trạng: Hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện Văn Bàn cơ 

bản đã được cứng hóa nền mặt đường, hệ thống thoát nước; toàn huyện có: 

- Tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua, chiều dài 14,0 km (qua xã 

Tân An và xã Tân Thượng); Quốc lộ 279 với chiều dài 68,5 km;  

- Các tuyến đường Tỉnh lộ (gồm TL151; TL151B; TL151C; TL152B; 
TL162) tổng chiều dài 125,0 km đã đạt cấp V trở lên; 

- Đường huyện lộ chiều dài 26,0 km đạt cấp A-GTNT chiều rộng nền 
6,0m, chiều rộng mặt đường 3,5m; 

- Đường giao thông nông thôn (trục xã, trục thôn, nội đồng, ngõ xóm) tổng 
chiều dài 886,805 km (trong đó đã được cứng hóa chiều dài 761,049 km (bao 

gồm đường có kết cấu đường bê tông chiều dài 517,036 km; cấp phối chiều dài 
224,013 km), còn lại chiều dài 125,756 km là đường đất); 

Hiện nay đang tiếp tục đầu tư nâng cấp nền mặt đường bằng bê tông xi 
măng, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, tất cả các tuyến 

đường giao thông huyện Văn Bàn chủ yếu đạt quy mô xây dựng cấp B-GTNT trở 
lên, hệ thống rãnh dọc thoát nước chưa được kiên cố đồng bộ chủ yếu là rãnh đất. 

2. Kết quả rà soát các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông  

2.1. Kết quả: Qua rà soát, toàn huyện có 02 vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn 

tai nạn giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 279 và đường Tỉnh lộ 162 (Có Phụ 
lục chi tiết gửi kèm theo). 

2.2. Nguyên nhân: Quốc lộ 279 và đường Tỉnh lộ 162 là 02 tuyến đường 

huyết mạch trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Văn Bàn nói riêng, tỉnh 
Lào Cai nói chung, do vậy mật độ tham gia giao thông lớn, các phương tiện đi lại 

nhiều, dân cư sinh sống hai bên đường đông đúc, tuy nhiên chưa được bố trí, lắp 
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đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ theo quy định; mất an toàn giao thông, 

xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, cụ thể: 

- Tuyến đường Quốc lộ 279: tại Km 109+350 (ngã tư) là vị trí nút giao 

giữa tuyến đường Quốc lộ 279 với tuyến đường Trục chính đến Trung tâm huyện 
Văn Bàn (tuyến đường 02 làn xe) - hiện nay đang thi công hoàn thiện một số 

hạng mục công trình, chuẩn bị bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, đoạn đường 
gần chợ trung tâm huyện, do vậy mật độ các phương tiện tham gia giao thông 

lớn, đi lại nhiều.... tuy nhiên chưa được bố trí lắp đặt hệ thống biển báo hiệu 
đường bộ (biển giới hạn tải trọng, gờ giảm tốc, đảo phân luồng giao thông...) theo 
quy định, nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ. 

- Tuyến đường Tỉnh lộ 162: Đoạn đường từ Km3+800, thuộc thôn Bản 
Phung, xã Khánh Yên Thượng, đoạn đường có điểm trường Phân hiệu Bản 

Phung, dân cư sinh sống dọc hai bên đường, có các tuyến đường trục thôn, ngõ 
xóm đấu nối với đường Tỉnh lộ.....tuyến đường mới được bàn giao đưa vào khai 

thác sử dụng, trên mặt đường đã có vạch sơn chỉ dẫn, tuy nhiên chưa đáp ứng 
được chưa có hệ thống biển báo đường bộ, biển giới hạn tốc độ, gờ giảm tốc, biển 

cảnh báo nguy hiểm qua trường học, khu dân cư.... 

3. Tình hình triển khai thực hiện xử lý các vị trí điểm đen, điểm tiềm 

ẩn tai nạn giao thông đến nay  

- Để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn 

giao thông, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo các 
đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân 

trên địa bàn chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luật về an toàn giao thông và tổ chức ký cam kết từng hộ gia đình, các 
em học sinh trong trường học thực hiện việc chấp hành luật giao thông đường bộ.  

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông huyện xây dựng 
chuyên mục riêng về an toàn giao thông và tăng thời lượng phát sóng tuyên 

truyền các nội dung liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông để nhân dân 
biết và thực hiện. 

- Chỉ đạo Công an huyện tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tất 
cả các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ theo quy định. 

- Đối với hệ thống đường giao thông nông thôn, đặc biệt các tuyến đường 

đến trung tâm thôn có độ dốc dọc lớn (10% trở lên), nhiều đường cong bán kính 
nhỏ hẹp, che khuất tầm nhìn..., UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn 

chỉ đạo nhân dân thôn, bản tổ chức thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng thường 
xuyên, đặc biệt thực hiện công tác phát quang đảm bảo tầm nhìn, sửa chữa, bù 
phụ lề, mặt đường; nạo vét hệ thống thoát nước... đảm bảo giao thông thông suốt; 

tuyên truyền đến từng hộ gia đình thực hiện nghiêm các quy tắc giao thông 
đường bộ, phải giảm tốc độ để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho bản thân và người 

tham gia giao thông khác, đặc biệt khi tham gia giao thông trong mùa mưa lũ.... 

4. Kiến nghị, đề xuất: Căn cứ kết quả rà soát các vị trí điểm đen, điểm 

tiềm ẩn tai nạn giao thông trên, kính đề nghị Sở Giao thông vận tải - Xây dựng 
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tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sớm có giải pháp khắc phục, đảm bảo an 

toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông. 

Trên đây là nội dung rà soát các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao 

thông đường bộ trên địa bàn huyện Văn Bàn./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên;                                                                                
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các Phòng: TC-KH, KT&HT; 
- Công an huyện; 
- UBND thị trấn Khánh Yên, UBND xã Khánh 
Yên Thượng. 
- Lưu: VT, TH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quang 
 



Phụ lục: Kết quả rà soát các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông  

(Kèm theo Công văn số:           /UBND-TH ngày         /6/2022 của UBND huyện Văn Bàn) 

 

TT 
Tên tuyến 

đường 
Lý trình Địa điểm Hiện trạng Đề xuất phương án xử lý 

Dự tính 

kinh phí 

(tr. Đồng) 

Ghi chú 

1 Quốc lộ 279 Km 109+350 
Tổ 8, thị trấn 
Khánh Yên 

Đoạn đường giao nhau giữa QL279 với tuyến 
đường trục chính trung tâm huyện Văn Bàn, 
gần Chợ trung tâm huyện, do vậy mật độ 
phương tiện giao thông lưu thông lớn, dễ dẫn 
đến xung đột giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất 
an toàn giao thông, tai nạn giao thông đường 
bộ.... 

Lắp đặt biển báo, đèn 
cảnh báo nguy hiểm, bố 
trí gờ giảm tốc, xây dựng 
đảo phân luồng giao 
thông..... 

300 

Địa điểm đã xảy 
ra 01 vụ tai nạn 
giao thông ngày 
22/5/2022 

2 Tỉnh lộ 162 Km 3+800 

Thôn Nậm 
Cọ, xã 
Khánh Yên 
Thượng 

Các phương tiện lưu thông với mật độ lớn, tốc 
độ cao, đoạn đường dốc lên xuống, che khuất 
tầm nhìn, đặc biệt đoạn đường qua khu vực 
cổng trường phân hiệu Bản Phung, nhân dân 
sinh sống dọc hai bên đường...tuy nhiên hệ 
thống cảnh báo đường bộ trên tuyến đường 
chưa đáp ứng được với thực tế, với thực trạng 
trên tiềm ẩn mất an toàn giao thông, xảy ra tai 
nạn giao thông đường bộ, đặc biệt đối với các 
em học sinh đến trường.... 

Lắp đặt biển báo, đèn 
cảnh báo nguy hiểm hai 
chiều, bố trí gờ giảm 
tốc..... 

100  

 Tổng cộng    400  
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