
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
___________________ 

Số:             /UBND-QLĐT 
V/v phương án phân luồng giao 
thông trên đường Hoàng Quốc 

Việt, thành phố Lào Cai phục vụ 
Chương trình “Chợ Tết Công 

đoàn năm 2023”. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________          ________________________________ 

Lào Cai, ngày        tháng       năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở, ngành: Công an tỉnh, Giao thông vận 
tải-Xây dựng, Ban An toàn giao thông tỉnh, Đài 

phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai; 

 - UBND thành phố Lào Cai. 

  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tại Văn bản số 

4293/SGTVTXD-QLGT ngày 22/12/2022 về phương án phân luồng giao thông 

trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai phục vụ 

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”. Để bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông trong thời gian diễn ra Chợ Tết, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có ý kiến 

như sau:  

1. Phương án phân luồng giao thông: 

- Cấm xe tải từ 03 trục trở lên lưu thông trên tuyến đường Hoàng Quốc 

Việt (đoạn từ Nút giao với đường 1 tháng 5 (B5) đến Ngã ba Bến Đá), thành phố 

Lào Cai. 

Các xe tải từ 03 trục trở lên đi theo hướng: Từ đường Hoàng Quốc Việt, 

đến giao với đường 1 tháng 5 (B5) → đường 1 tháng 5 (B5), đến giao với đường 

Võ Nguyên Giáp, rẽ phải → đường Võ Nguyên Giáp, đến giao với QL.4E (khu 

vực Bến xe Trung tâm), đi thẳng → QL.4E, đến giao với đường Hoàng Quốc 

Việt, rẽ phải → đường Hoàng Quốc Việt đến Ngã ba Bến Đá. Và ngược lại. 

- Thời gian phân luồng: Từ ngày 07/01/2023 đến hết ngày 08/01/2023. 

2. Tổ chức thực hiện:  

- Giao UBND thành phố Lào Cai tổ chức điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo 

hiệu đường bộ để chỉ dẫn các phương tiện lưu thông trên tuyến và hoàn trả hệ 

thống báo hiệu đường bộ sau thời gian tổ chức phân luồng. Chỉ đạo các lực 

lượng chức năng 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 của tỉnh, hướng dẫn lái xe tìm vị trí đỗ phù 

hợp và có cảnh báo. 



 

- Giao Công an tỉnh chỉ đao lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực 

lượng Thanh tra giao thông trong công tác phân luồng, hướng dẫn giao thông. 

- Giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao 

thông phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác phân luồng, hướng 

dẫn giao thông. 

- Giao Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai, Báo Lào Cai thông báo 

rộng rãi phương án phân luồng giao thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện. 

- Giao Ban ATGT tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức 

tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng; kiểm tra, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị triển khai thực hiện. 

Căn cứ nội dung trên, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 
- CT, PCT2; 
- CVP, PCVP2; 
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 
- Lưu: VT, BBT, QLĐT3. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Trọng Hài 
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