
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
 

Số:          /UBND-QLĐT 

V/v phương án phân luồng,  

tổ chức giao thông tại khu vực 

Cụm liên trường phường Kim 

Tân, thành phố Lào Cai 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày       tháng 8 năm 2020 

 
Kính gửi:   

- Các sở, ngành: Giao thông vận tải - Xây dựng, 

Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai; 

- Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai; 

- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; 
 

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tại văn bản số 

3294/SGTVTXD-QLGT ngày 14/9/2020 về phương án phân luồng, tổ chức giao 

thông tại khu vực Cụm liên trường phường Kim Tân, thành phố Lào Cai; Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Cho phép tổ chức phân luồng giao thông tại khu vực Cụm liên trường 

phường Kim Tân, thành phố Lào Cai như sau: 

a) Phân luồng đường một chiều đối với ô tô trên các tuyến đường Trung Đô, 

Kim Hoa và An Phú vào giờ cao điểm (các khung giờ 06h00-07h30, 10h30 - 12h00 

và 16h30-17h30) các ngày trong tuần, cụ thể như sau:  

- Hướng số 1: Từ đường Hoàng Liên → đường Trung Đô → đường Nhạc Sơn. 

- Hướng số 2: Từ đường Hoàng Liên → đường Trung Đô → đường Kim 

Hoa → đường An Phú → đường Nhạc Sơn. 

- Hướng số 3: Từ đường Hoàng Liên → (đường Trung Đô, đường An Bình, 

đường An Nhân) → đường Quang Minh → đường An Phú → đường Nhạc Sơn. 

b) Cấm xe ô tô lưu thông trên toàn bộ tuyến đường Trung Đô theo hướng từ 

đường Nhạc Sơn đến đường Hoàng Liên, trên toàn bộ tuyến đường Kim Hoa theo 

hướng từ đường An Phú đến đường Trung Đô và trên tuyến đường An Phú đoạn từ 

đường Nhạc Sơn đến đường Kim Hoa theo hướng từ đường Nhạc Sơn đến đường 

Kim Hoa vào khung giờ cao điểm các ngày trong tuần. Đối với xe mô tô, xe máy, 

xe đạp, xe đạp điện và xe máy điện được lưu thông theo cả hai chiều. 

c) Cấm đỗ xe trên các đoạn tuyến đường theo các Hướng số 1 và số 2 vào 

khung giờ cao điểm để việc lưu thông được thuận tiện. 

d) Bổ sung 02 điểm dừng xe buýt trên đường Hoàng Liên gồm:  

- Điểm dừng xe trước cổng Ngân hàng Sacombank đoạn từ nút giao với 

đường Lê Lai và nút giao với đường Lý Đạo Thành (theo hướng đi từ phường Kim 

Tân đến phường Cốc Lếu);  



- Điểm dừng xe trước cổng trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ) đoạn từ nút 

giao với đường Trung Đô và nút giao với đường An Bình (theo hướng đi từ phường 

Cốc Lếu đến phường Kim Tân). 

2. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng điều chỉnh vị trí đón trả khách 

tuyến vận chuyển khách bằng xe buýt và bổ sung biển báo điểm dừng xe buýt trên 

đường Hoàng Liên. 

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

đường bộ để phân luồng và chỉ dẫn các phương tiện lưu thông theo nội dung tổ 

chức phân luồng nêu trên; chỉ đạo lực lượng công an và các lực lượng có liên quan 

phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Thanh tra giao 

thông tổ chức hướng dẫn các phương tiện giao thông chấp hành theo phương án 

phân luồng tổ chức giao thông của tỉnh, hướng dẫn phương tiện dừng, đỗ tại khu 

vực trên vỉa hè trước cổng công viên Nhạc Sơn. 

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường thuộc Cụm liên 

trường hướng dẫn cho học sinh ra, vào trường học theo các cổng khác nhau để 

tránh tập trung, tuyên truyền đến phụ huynh về phương án phân luồng, tổ chức giao 

thông của tỉnh để thuận tiện trong quá trình đưa đón học sinh. 

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

phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng 

để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện. 

- Giao Văn phòng Ban ATGT tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan tổ chức tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện phương án phân luồng, tổ chức 

giao thông; tổng hợp những vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để 

chỉ đạo giải quyết.  

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

  

Nơi nhận:            

- Như trên; 

- TT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, BBT, QLĐT4,5. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trịnh Xuân Trường 
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