UBND TỈNH VĨNH PHÚC
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD
CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Số: 451 /BQLDA-PQLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 13

tháng 10 năm 2021

V/việc thông báo lịch phân luồng giao
thông phục vụ thi công công trình:
Xây dựng mới cầu Vân Tập trên
ĐT.305.

Kính gửi:
- Công an tỉnh;
- UBND TP. Vĩnh Yên;
- UBND huyện Lập Thạch; Tam Dương;
- UBND phường Hội Hợp; Đồng Tâm;
- UBND xã: Vân Hội; Duy Phiên; Hoàng Lâu.
Thực hiện Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND
tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công công
trình: Xây dựng mới cầu Vân Tập trên ĐT.305.
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Vĩnh
Phúc (sau đây gọi là Ban QLDA Giao thông) được UBND tỉnh giao làm Chủ đầu
tư dự án: Xây dựng mới cầu Vân Tập trên ĐT.305 xin thông báo tới Quý cơ quan,
đơn vị được biết lịch phân luồng giao thông để triển khai thi công xây dựng công
trình, với các nội dung như sau:
* Người đi bộ, xe máy, xe thô sơ: Lưu thông qua cầu tạm bề rộng B=2,5m
về phía hạ lưu kênh chính Tả ngạn Liễn Sơn, cầu tạm được xây dựng đảm bảo
yêu cầu giao thông theo Hồ sơ thiết kế được duyệt.
* Các phương tiện ô tô con trở lên: Hướng di chuyển từ thành phố Vĩnh
Yên đi huyện Lập Thạch và ngược lại (theo ĐT.305) theo 1 trong 2 hướng:
- Hướng thứ nhất: Từ Vĩnh Yên đi qua ngã tư Quán Tiên đến nút giao giữa
QL2 với ĐT.310C (đường Hợp Thịnh - Đạo Tú) rẽ phải đi theo ĐT.310C đến nút
giao giữa ĐT.310C với ĐT.305, sau đó rẽ trái đi theo ĐT.305 hướng huyện Lập
Thạch và ngược lại.
- Hướng thứ hai: Từ Vĩnh Yên đi đến ngã tư Quán Tiên, rẽ phải đi theo
ĐT.305 đến vị trí giao với đầu tuyến ĐT.306, rẽ phải đi theo ĐT.306 đến
ĐT.310C (đường Hợp Thịnh - Đạo Tú), sau đó rẽ trái vào ĐT.310C đến ngã tư
giao giữa ĐT.310C với ĐT.305, rẽ phải đi theo hướng huyện Lập Thạch và ngược
lại.
Thời gian thực hiện: kể từ ngày 20/10/2021 đến hết ngày 22/7/2022.
(Có sơ đồ phân luồng giao thông kèm theo)

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để Ban QLDA Giao thông hoàn
thành nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GTVT (b/c);
- Công an H.Tam Dương, Lập Thạch (p/h);
- Thanh tra Sở - GTVT (p/h);
- Báo Vĩnh Phúc (p/h);
- Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh (p/h);
- C.ty CP sửa chữa ĐB Vĩnh Phúc (p/h);
- Lưu: VT, P.QLDA.
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