ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4685 /UBND-CNXD
V/v phân luồng tạm và đảm
bảo an toàn giao thông cho
cầu Trà Bồng

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:
- Các Sở, ngành: Giao thông vận tải,
Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các
Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- UBND huyện Bình Sơn
Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các
Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Công văn số 1547/BQL-KHTH ngày
21/8/2019 về việc phân luồng tạm và đảm bảo an toàn giao thông cho cầu Trà
Bồng bị tàu câu mực của ngư dân đâm trúng, gây cháy nổ, ảnh hưởng nghiêm
trọng, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Công an
tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Bình Sơn theo chức
năng nhiệm vụ được giao:
1. Tạm dừng mọi phương tiện giao thông qua lại cầu Trà Bồng; tổ chức
phân luồng, hướng dẫn phương tiện giao thông di chuyển qua cầu Trà Bồng
thuộc dự án Tuyến đường Trì Bình - Cảng Dung Quất.
2. Khoanh vùng khu vực nguy hiểm trên mặt sông Trà Bồng và yêu cầu
các tàu, thuyền của người dân không lại gần hoặc lưu thông qua lại dưới gầm
cầu cho đến khi đảm bảo an toàn cho việc lưu thông tàu, thuyền theo quy
định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Đồn Biên phòng Dung Quất;
- UBND các xã: Bình Đông, Bình Thạnh;
- VPUB: CVP, PCVP, NNTN, CB-TH;
- Lưu: VT, CN-XDak549
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