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    Số :  02 /TB-BQL              Huế, ngày  08  tháng 3 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

V/v khắc phục, sữa chữa cầu tàu tại bến thuyền du lịch Thiên Mụ 

 

   

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Hạ Tầng và Du lịch Đông Á 

 

 1. Triển khai thực hiện công văn số 1290/CTXD-SGTVT ngày 24/7/2019 của Sở 

Giao thông Vận tải về việc chấp thuận chủ trương xây dựng thí điểm cầu tàu nổi tại bến 

thuyền du lịch Thiên Mụ. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2019.  

 Tuy nhiên qua thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covi-19, tại khu vực bến thuyền 

Thiên Mụ thuyền du lịch không hoạt động, ngoài ra thời tiết mưa kéo dài đã ảnh hưởng 

đến chất lượng của công trình. Lớp ván lót bên trên cầu tàu nhiều tấm đã mục và gãy, 

lan can và cầu phao hư hỏng không đảm bảo an toàn cho phương tiện và hành khách. 

 Ngày 07/3/2023, đơn vị đã nhận được phản ánh trên Hue’s của khách du lịch về 

việc tấm ván lót trên cầu tàu bị hỏng đã làm cho 1 vị khách bị hụt chân té ngã. Ngay 

khi nhận được phản ảnh, đơn vị đã cho kiểm tra và thực hiện rào dây ruy băng và cảnh 

báo nguy hiểm. 

 2. Triển khai thông báo số 16/TB-TTCVCX ngày 10/2/2023 của Trung Tâm 

Công viên Cây xanh Huế về Thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình, công 

trình xây dựng (Chỉnh trang trước chùa Linh Mụ). Để đảm bảo an toàn và không làm 

ảnh hưởng đến công tác chỉnh trang các hạn mục của công trình trong thời gian thực 

hiện.Yêu cầu Công ty sớm có phương án di dời cầu tàu trước ngày 20/3/2023. 

 Ban quản lý Bến xe thuyền thành phố Huế thông báo để quý cơ quan được biết 

và sớm triển khai thực hiện để đảm bảo an toàn. 

 

 

Nơi nhận:        PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Như trên; 

- UBND thành phố; (Báo cáo) 

- Lưu:VT. 
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