UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 164/TB-SGTVT

Long An, ngày 22 tháng 11 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO

Về việc tắc giao thông phục vụ công tác thi công sửa chữa cầu Bà Mía tại
lý trình Km15+411 trên Đường tỉnh ĐT.817, huyện Thủ Thừa
Cầu Bà Mía tại lý trình Km15+411 trên Đường tỉnh ĐT.817, huyện
Thủ Thừa bị hư hỏng đang tiến hành triển khai sửa chữa. Để bảo đảm an toàn
giao thông cho người và phương tiện khi lưu thông qua đoạn tuyến trên trong
quá trình thi công, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Long An thông báo:
1.Tạm ngưng tất cả các loại phương tiện kể cả người đi bộ lưu thông
qua cầu Bà Mía thời gian bắt đầu từ ngày 01/12/2018 đến ngày 15/12/2018
với thời gian như sau:
-Thời gian từ 08h00 đến 16h00. Mỗi đợt tắc giao thông 60phút sẽ cho
lưu thông (chỉ xe 02 bánh và người đi bộ) một lần tối thiểu 20phút.
-Thời gian từ 04h00 đến 08h00 và 16h00 đến 21h00 lưu thông bình
thường (chỉ xe 02 bánh và người đi bộ).
-Riêng thời gian từ 21h00 đến 04h00 giờ sáng hôm sau sẽ tắc giao
thông hoàn toàn.
2.Trong thời gian tắc giao thông, tất cả các loại phương tiện từ 03 bánh
trở lên lưu thông qua lại cầu Bà Mía đi theo Hướng 1: từ Cầu Vàm Thủ theo
ĐT.817 đến vị trí cầu đang sửa chữa; Hướng 2: từ Thủ Thừa – ĐT.818 –
QL.N2 – Đường lộ ấp 2 – ĐT.817 – vị trí cầu đang sửa chữa.
3.Công ty CP xây dựng CTGT 674 (đơn vị thi công) trong suốt quá trình
thi công phải bố trí đủ biển báo hiệu, biển chỉ dẫn và cử người trực hai bên
đầu cầu để hướng dẫn các loại phương tiện và người đi bộ đảm bảo luôn thông
suốt, không để ùn tắc giao thông.
4.Ban Quản lý dự án CTGT chịu trách nhiệm giám sát, hướng dẫn và
chỉ đạo nhà thầu thi công thực hiện công tác trên.
5.Sở GTVT giao nhiệm vụ cho Thanh tra GTVT chủ trì kiểm tra các
công tác thực hiện của đơn vị thi công và xử lý những hành vi vi phạm, gây
ùn tắc, mất an toàn giao thông tại vị trí trên.
Sở GTVT thông báo đến nhân dân và các cơ quan được biết./.
Nơi nhận:
KT.GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (báo cáo);
PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện Thủ Thừa (nắm biết/phối hợp);
- UBND xã Mỹ Thạnh (nắm biết/phối hợp);
- UBND xã Mỹ Lạc (nắm biết/phối hợp);
- UBND xã Long Thuận (nắm biết/phối hợp);
- Đài PT&TH Long An (nhờ đưa tin);
- Phòng QLVT_PT&NL (nắm biết);
- Trung tâm ĐT&ĐH Vận tải (nắm biết);
- Ban QLDA CTGT, Thanh Tra GTVT (thực hiện);
- Công ty CPXD Quang Phúc (thực hiện);
- Công ty CPXD CTGT 674 (thực hiện);
- Cty CP Bến xe Long An (nắm biết);
- Lưu: VT, QLCLHT, Tha
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