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PHƯƠNG ÁN 

Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp 

Trung học phổ thông 2022, huyện Phong Thổ 

 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 23/5/2022 của Ban chỉ đạo thi 

cấp huyện, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 về việc Phân công 

nhiệm cụ cho các thành viên Ban chỉ đạo thi cấp huyện, kỳ thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 30/5/2022 của Ban chỉ đạo thi cấp 

huyện, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 về việc tổ chức Kỳ thi 

tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn huyện Phong Thổ; 

Căn cứ Phương án số 820/PAĐBGT-SGTVT ngày 31/5/2022 của Sở 

Giao thông tỉnh Lai Châu về việc Đảm bảo an toàn giao thông trên hệ thông 

đường bộ phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022;  

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022 được tổ chức trong các ngày 

07-08/7/2022, thời gian làm việc của các điểm thi từ ngày 05/7/2022 đến ngày 

09/7/2022. Để phục vụ tốt nhất cho công tác vận chuyển đề thi, bài thi, coi thi và 

các thí sinh dự thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn huyện 

Phong Thổ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng xây dựng phương án đảm bảo an toàn 

giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022, huyện Phong 

Thổ như sau:  

I. Phương án cụ thể tại các tuyến đường đến các điểm thi: Điểm thi 

trường THPT Phong Thổ (điểm trường Mường So); Điểm thi trường THPT 

Dào San; Điểm thi trường PTDTNT huyện Phong Thổ. 

1. Đối với các tuyến đường Quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn huyện, Sở 

GTVT quản lý, đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông cụ thể:   

1.1. Trên QL.12: Công ty CPBT đường bộ I đảm nhận, bố trí thiết bị máy 

móc trực ĐBGT: Tại Km22+00: 01 máy xúc lật, 01 ô tô. 

1.2. Trên QL.100: Công ty Cổ phần XD&QL cầu đường 3 đảm nhận, bố 

trí thiết bị máy móc trực ĐBGT: Tại Km10+00: 01 máy xúc đào, 01 ô tô.  

1.3. Trên QL.4D: Công ty Cổ phần XD&QL cầu đường 3 đảm nhận, bố 

trí thiết bị máy móc trực ĐBGT: Tại Km27+250: 01 máy xúc lật, 01 ô tô. 

1.4. Trên ĐT.130: Công ty Cổ phần XD công trình 389 đảm nhận, bố trí 

thiết bị máy móc trực ĐBGT: Tại Km22+00: 01 máy xúc đào, 01 ô tô; Tại Km0 
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– Km22 đang thực hiện dự án, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Lai 

Châu chỉ đạo các nhà thầu thi công các gói thầu có phương án đảm bảo giao 

thông thông suốt trong quá trình diễn ra kỳ thi theo kế hoạch.  

1.5. Trên ĐT.132:  

- Công ty CPBT đường bộ I đảm nhận (Đoạn từ Km0-Km27), bố trí thiết 

bị máy móc trực ĐBGT: Tại Km11+200: 01 máy xúc đào, 01 ô tô.  

- Công ty Cổ phần XD công trình 389 đảm nhận (Đoạn từ Km27- 

Km69+500), bố trí thiết bị máy móc trực ĐBGT: Tại Km27+00: 01 máy xúc lật, 

01 ô tô và Km53+00: 01 máy xúc đào, 01 ô tô.  

2. Đối với các tuyến đường huyện, đường liên xã do UBND huyện quản lý 

các đơn vị đảm nhận trực và đảm bảo giao thông cụ thể: 

2.1. Tuyến đường Nậm Cáy - Mù Sang - Sin Cai: Công ty TNHH MTV 

Mạnh Toán đảm nhận bố trí thiết bị máy móc trực ĐBGT tại trung tâm xã Mù 

Sang: 01 máy xúc đào, 01 ô tô. 

2.2. Tuyến đường Pa Tần - Huổi Luông - Cửa khẩu Ma Lù Thàng: Công 

ty CPBT đường bộ I đảm nhận, bố trí thiết bị máy móc trực ĐBGT: Tại trung 

tâm xã Huổi Luông: 01 máy xúc lật, 01 ô tô. 

2.3. Tuyến đường Nậm Xe - Sin Súi Hồ: Công ty TNHH MTV Vân Dũng 

đảm nhận bố trí thiết bị máy móc trực ĐBGT: 01 máy xúc đào, 01 ô tô tại bản 

Mầu xã Nậm Xe. 

2.4. Tuyến đường từ đường tỉnh 130 đến điểm thi trường THPT Phong Thổ 

(điểm trường Mường So) bản Vàng Pheo, xã Mường So: Công ty TNHH MTV 

Hòa Quý đảm nhận bố trí thiết bị máy móc trực ĐBGT: 01 máy xúc đào, 01 ô tô 

tại bản Vàng Pheo xã Mường So. 

II. Danh sách các đơn vị thực hiện đảm bảo an toàn giao thông, họ, 

tên, số điện thoại người trực: 

1. Công ty Cổ phần bảo trì đường bộ I.  

- Số máy thường trực ĐBGT: 

+ Ông: Hoàng Tiến Quý - Giám đốc - SĐT: 0917.678.359  

+ Ông: Vũ Mạnh Trường - Phó giám đốc - SĐT: 0986.758.988 

2. Công ty Cổ phần QL&XD cầu đường 3. 

- Số máy thường trực ĐBGT: 

+ Ông: Nguyễn Kiên Chung - Phó giám đốc - SĐT: 0986.211.289 

+ Ông: Nguyễn Văn Cường - Phó giám đốc - SĐT: 0355.118.116  

3. Công ty Cổ phần XDCT 389.  

- Số máy thường trực ĐBGT:  

+ Ông: Trần Đức Nguyên - Giám đốc - SĐT: 0968.555.678  
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+ Ông: Đặng Việt Cường - Cán bộ KT - SĐT: 0988.999.000  

4. Công ty TNHH MTV Vân Dũng. 

- Số máy thường trực ĐBGT: 

+ Ông: Trần Mạnh Dũng - Giám đốc - SĐT: 0965.232.888 

5. Công ty TNHH MTV Hòa Quý. 

- Số máy thường trực ĐBGT: 

+ Ông: Trần Hải Quý - Giám đốc - SĐT: 0973.899.888 

6. Công ty TNHH MTV Mạnh Toán. 

- Số máy thường trực ĐBGT: 

+ Ông: Trần Mạnh Toán - Giám đốc - SĐT: 0981.542.888 

III. Trách nhiệm các đơn vị đảm nhận và tham gia đảm bảo giao thôn.  

1. Các đơn vị đảm nhận đảm bảo giao thông:  

- Chủ động khắc phục các sự cố gây ách tắc giao thông, thông đường 

trong mọi điều kiện nhanh nhất; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Tăng 

cường công tác tuần đường, phát hiện kịp thời và đề xuất xử lý các sự cố về giao 

thông. Chuẩn bị phương tiện, máy móc thiết bị, nhân lực, tập kết sẵn nhiên vật 

liệu, nhu yếu phẩm (rọ thép, đá hộc, xăng dầu và lương thực, thực phẩm, ...) để 

kịp thời ứng cứu, không để ách tắc giao thông. 

- Tất cả các đơn vị phải thường trực Đảm bảo giao thông 24h/24h tại các 

vị trí xung yếu có nguy cơ xảy ra tắc đường, bố trí cán bộ thường trực để hướng 

dẫn phân luồng giao thông, khi xảy ra ách tắc giao thông phải có phương án xử 

lý kịp thời không để ách tắc kéo dài làm ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển đề 

thi, bài thi và qua trình đi lại của các thí sinh dự thi, đảm bảo giao thông thông 

suốt để phục vụ quá trình đi lại trong thời gian tổ chức kỳ thi. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:  

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực, chủ động nắm bắt thông tin từ cơ sở, 

đơn vị, tổng hợp báo cáo nhanh tình hình thiệt hại các đợt do mưa lũ gây ra. Chủ 

trì tham mưu cho Lãnh đạo UBND huyện triển khai công tác đảm bảo giao 

thông trong thời gian nhanh nhất. 

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, nhà thầu đảm nhận ĐBGT thực hiện tốt 

công tác ĐBGT thuộc phạm vi quản lý.  

IV. Chế độ thông tin báo cáo.  

1. Các đơn vị báo cáo về Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Khi có mưa lũ: Báo cáo 04 lần/ngày bằng điện thoại, hình ảnh. 

- Khi mưa lũ xảy ra thường xuyên, liên tục, lâu ngày gây sạt lở, làm ách 

tắc giao thông: báo cáo liên tục theo từng giờ trong ngày cho đến khi giải quyết 

thông đường an toàn bằng điện thoại, hình ảnh. 
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- Số điện thoại thường trực ĐBGT: 

+ Ông: Nguyễn Văn Tuấn – Phó Trưởng Phòng  - SĐT: 0969 073 885 

+ Ông: Trần Ngọc Khánh – Công chức - SĐT: 0965 388 088 

+ Địa chỉ gmail: kthtphongtho@gmail .com 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo về Ban chi huy PCTT TKCN huyện, 

Sở Giao thông vận tải. 

- Khi có mưa lũ: Báo cáo 01 lần/ngày bằng điện thoại, gmail. 

- Khi mưa lũ xảy ra thường xuyên, liên tục, lâu ngày gây sạt lở, làm ách 

tắc giao thông: báo cáo liên tục theo từng giờ cho đến khi giải quyết thông 

đường an toàn bằng điện thoại, hình ảnh. 

Trên đây là Phương án đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, yêu cầu 

các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- TT UBND huyện (B/c); 

- Thành viên BCĐ; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị nhận ĐBGT; 

- Lưu. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn 
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