
        UBND HUYỆN NAM ĐÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Số: 19 /KTHT                                        Nam Đông, ngày 25  tháng 01 năm 2022 
 

V/v xử lý thông tin phản ánh hiện 

trường chặn đường trên cao tốc La 

Sơn - Tuý Loan  

 

 Kính gửi:  Văn phòng HĐND - UBND huyện. 

    

 Phòng Kinh tế và Hạ tầng nhận được Công văn số 96/UBND-VP ngày 

24/01/2022 của UBND huyện Nam Đông về việc xử lý thông tin phản ánh hiện trường 

chặn đường trên cao tốc La Sơn - Tuý Loan. 

 Ngày 25/01/2022, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Ban QLDA Đường 

Hồ Chí Minh kiểm tra thực tế tại hiện trường vị trí trên. Hiện nay Dự án đường cao tốc 

La Sơn - Tuý Loan đang trong giai đoạn thi công, xử lý các điểm sạt trượt mái ta luy, 

chưa được Bộ Giao thông vận tải cho phép đưa vào sử dụng. Để đảm bảo an toàn giao 

thông trên tuyến Cục quản lý đường bộ III đã có Công văn số 45/CCQLĐBIII.1-ĐỘI 

III.1.3 ngày 19/01/2022 về việc cắm biển báo hiệu và rào chắn, không cho phương tiện 

lưu thông trên tuyến đường HCM đoạn La Sơn - Tuý Loan. 

Trên đây là nội dung kiểm tra, xử lý của Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện theo 

nội dung Công văn số 96/UBND-VP ngày 24/01/2022 của UBND huyện./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND huyện (để báo cáo); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu VT.                                                                                                                                                                                              

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Tấn Son 
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