
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:              /TB-SGTVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày            tháng 5 năm 2022 
 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc phân luồng giao thông tạm thời phục vụ thi công khắc phục vị trí 

sạt lở taluy dương do mưa lũ gây ra tại Km11+200 tuyến đường Nậm Khao 

- Tà Tổng - Mường Nhé, địa phận huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 
 

Do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 14 - 16/5/2022, tại vị trí cung trượt 

Km11+200 tuyến đường Nậm Khao - Tà Tổng - Mường Nhé đã sạt lở đứt nền 

đường, gây thiệt hại đến kết cấu hạ tầng giao thông và sự ổn định của công trình 

đường bộ, gây mất an toàn giao thông và làm ảnh hưởng đến quá trình lưu thông 

của các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. 

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến trong thời gian thi công khắc 

phục xử lý vị trí sạt lở taluy dương nêu trên, đồng thời tránh bị ùn tắc cho các 

phương tiện tham gia giao thông. Sở Giao thông vận tải Lai Châu thông báo 

phân luồng giao thông tạm thời như sau: 

 - Cấm tất cả các phương tiện ô tô lưu thông qua Km11+200 tuyến đường 

Nậm Khao - Tà Tổng - Mường Nhé thuộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 

 - Thời gian phân luồng tạm thời bắt đầu từ 10h00 phút ngày 16/5/2022 

đến hết ngày 26/5/2022. Sau thời gian trên nếu chưa khắc phục xong, Sở Giao 

thông vận tải sẽ có thông báo cụ thể sau. 

 Yêu cầu Ban Quản lý dự án và Bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông chỉ đạo 

đơn vị trực tiếp Quản lý tuyến đường tiến hành lắp đặt các Biển báo chỉ dẫn 

phân luồng giao thông. Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị liên quan hướng 

dẫn, điều tiết giao thông để người điều khiển phương tiện tham gia giao thông 

chấp hành. 

 Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu trân trọng thông báo./. 
  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh (B/c); 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- Công an tỉnh;                     (Phối hợp) 

- UBND huyện Mường Tè;              

- Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu; (để đưa tin) 

- Thanh tra Sở GTVT; 

- Ban QLDA&BTKCHTGT; (Thực hiện) 

- Công ty CP Tân Phong; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VP, KCHT (12b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưởng 
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