ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------------------Số: 5240 /UBND-QLĐT
V/v tổ chức giao thông tại
khu vực cầu đường bộ Gia Phú,
huyện Bảo Thắng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------------Lào Cai, ngày 01 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải – Xây dựng;
- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh;
- Báo Lào Cai;
- UBND huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai;
- Chi cục quản lý đường bộ I.3;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng CTGT tỉnh;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh.
Xét đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh tại văn bản số 117/BATGTVP ngày 25/10/2021 về việc tổ chức giao thông tại khu vực cầu đường bộ Gia
Phú, huyện Bảo Thắng; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với đề xuất của Ban An toàn giao thông tỉnh về phương án tổ
chức giao thông (tạm thời) trong thời gian thi công công trình cải tạo, nâng cấp
QL4E đoạn Km0+00-Km44+600 (Bắc Ngầm - TP Lào Cai), tỉnh Lào Cai, cụ thể:
- Các phương tiện tổng trọng tải từ 30 tấn trở lên:
+ Từ thành phố Lào Cai đi huyện Bảo Thắng, Văn Bàn và ngược lại đi
theo hướng nút giao IC19 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai ↔ nút giao IC17 ↔
QL.4E đi huyện Bảo Thắng và ĐT.151 đi huyện Văn Bàn hoặc từ huyện Văn
Bàn (ĐT151) ↔ ĐT 152 ↔ QL4E ↔ QL70 ↔ TP Lào Cai.
+ Đối với các phương tiện còn lại: Đi qua cầu chung đường bộ và đường
sắt Gia Phú.
- Thời gian phân luồng: Từ ngày 01/11/2021 - 31/12/2021.
2. Tổ chức thực hiện:
- Đề nghị Chi cục quản lý đường bộ I.3 phối hợp, tạo điều kiện để các cơ
quan chức năng của tỉnh thực hiện phương án phân luồng giao thông.
- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng:
+ Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng CTGT tỉnh: (i) chủ trì, phối
hợp với các cơ quan chức năng cắm biển báo (tạm thời) cấm phương tiện tổng
trọng tải từ 30 tấn trở lên theo phương án tổ chức giao thông; (ii) đôn đốc nhà thầu
thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cải tạo, nâng cấp QL4E đoạn

Km0+00-Km44+600 (Bắc Ngầm - TP Lào Cai), tỉnh Lào Cai, có biện pháp điều
tiết, tổ chức giao thông hợp lý;
+ Chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với Thanh tra Chi cục quản lý
đường bộ I.3 kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm tải trọng trong khu vực
đường tái định cư cao tốc, huyện Bảo Thắng.
4. Công an tỉnh chỉ đạo Phòng CSGT tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm
soát, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm tải trọng trên tuyến QL4E.
5. UBND thành phố Lào Cai chỉ đạo lực lượng chức năng hướng dẫn
phân luồng giao thông theo phương án tổ chức giao thông.
6. Văn phòng Ban ATGT tỉnh chủ trì, phối hợp với Báo Lào Cai, Đài Truyền
hình tỉnh thông báo cho người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện, doanh
nghiệp, hợp tác xã vận tải tuân thủ và chủ động phương án tham gia giao thông
trong thời gian thi công công trình.
7. UBND huyện Bảo Thắng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban ATGT
tỉnh khảo sát, rà soát lại hệ thống biển báo trên các tuyến đường tái định cư cao tốc,
tổ chức cắm biển đảm bảo đúng quy định; tuyên truyền người dân chấp hành
nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.
Căn cứ nội dung trên, các đơn vị tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:

-

Như trên;
CT, PCT2;
CVP, PCVP2;
Lưu: VT, QLĐT3.
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