
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số :  1651  /SGTVT – AT&QLGT 

V/v thi công, hoàn trả các tuyến đường 

Tỉnh sử dụng làm đường công vụ phục vụ 

xây dựng Cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ 

- La Sơn trước mùa mưa bão 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thừa Thiên Huế, ngày  29  tháng  9  năm 2022 

 

 

Kính gửi :  Uỷ ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

 Thực hiện Công văn số 9346/UBND-GT ngày 05/9/2022 của UBND Tỉnh 

về việc khẩn trương thi công, hoàn trả các tuyến đường Tỉnh sử dụng làm đường 

công vụ phục vụ xây dựng Cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn trước mùa 

mưa bão 2022, Sở GTVT đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí 

Minh kiểm tra hiện trạng các tuyến đường, kính báo cáo UBND Tỉnh tình hình 

thực hiện như sau : 

 1. Đối với các tuyến đường Tỉnh 7, ĐT15 :  

Ngày 08/9/2022 Sở GTVT đã cùng với Ban Quản lý Dự án Đường Hồ 

Chí Minh kiểm tra hiện trạng các tuyến đường và đã thống nhất phương án hoàn 

trả, đồng thời Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo đơn vị 

thi công tiến hành triển khai sửa chữa khi thời tiết thuận lợi, dự kiến đến 

25/10/2022 sẽ bàn giao lại cho Sở GTVT. 

 2. Đối với các tuyến đường Tỉnh 11B, ĐT9, ĐT17 :  

Ngày 21/9/2022 Sở GTVT đã cùng với Ban Quản lý Dự án Đường Hồ 

Chí Minh kiểm tra đánh giá hiện trạng các tuyến đường, hiện trạng các tuyến 

đường hư hỏng nặng. Vì đây là các tuyến đường dùng cho các loại xe hỗn hợp, 

do vậy Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh đang giao cho đơn vị tư vấn 

thiết kế nghiên cứu phương án thiết kế hoàn trả.   

Trên đây là báo cáo của Sở Giao thông vận tải./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban QLDA đường Hồ Chí Minh; 

- UBND thị xã Hương Thủy; 

- UBND huyện Phong Điền; 

- Lưu: VT, AT&QLGT. 
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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