
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                     

Số :  2840 /UBND-ATGT 

V/v thực hiện phân luồng tổ chức 

giao thông để phục vụ thi công sửa 

chữa cầu Nông Tiến, Km211+925, 

QL.37, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang 
 

 

 
 

Tuyên Quang, ngày   04  tháng   10   năm 2019 

Kính gửi:   

- Công an tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

  

 

Căn cứ Văn bản số 6493/TCĐBVN-ATGT ngày 01/10/2019 của Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam về việc phân luồng tổ chức giao thông để phục vụ thi 

công công trình sửa chữa cầu Nông Tiến Km211+925/QL.37, tỉnh Tuyên Quang 

(có bản phô tô gửi kèm theo); 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số   

1351/SGTVT-KCHTGT ngày 02/10/2019 về việc phân luồng tổ chức giao 

thông để phục vụ thi công công trình Sửa cầu Nông Tiến, Km211+925, QL.37, 

tỉnh Tuyên Quang, 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện phân luồng giao thông theo 

đúng nội dung, phương án đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận tại 

Văn bản số 6493/TCĐBVN-ATGT ngày 01/10/2019 bảo đảm an toàn, thuận lợi 

cho các phương tiện tham gia giao thông lưu thông qua khu vực. 

2. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Thanh tra 

Giao thông, đơn vị quản lý đường bộ, chính quyền địa phương và nhà thầu thi 

công bố trí lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao thông, đảm trật tự an toàn giao 

thông trong thời gian sửa chữa cầu Nông Tiến. Kiên quyết xử lý kịp thời theo 

thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.  



  

3. Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang thực hiện đưa tin 

trên các phương tiện thông tin để chủ phương tiện và người điều khiển phương 

tiện giao thông có nhu cầu lưu thông qua khu vực này được biết, thực hiện. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các 

huyện các xã, phường, thị trấn thông báo trên các phương tiện thông tin, tuyên 

truyền đến nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành 

khách, hàng hóa đóng trên địa bàn biết và thực hiện theo phương án phân luồng 

giao thông trong thời gian sửa chữa cầu Nông Tiến./.  
 

 Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như kính gửi; (thực hiện) 

- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT. (Ch-16) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Tạ Văn Dũng 
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