
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SGTVT-QLGT Phú Thọ, ngày          tháng       năm 2021 

 V/v thực hiện tổ chức giao thông 

tuyến ĐT.316 và ĐT.317 đoạn qua thị 

trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

1456/UBND-KTN ngày 13 tháng 4 năm 2021 về việc tổ chức giao thông tuyến 

ĐT.316 và ĐT.317 đoạn qua thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy. Để thực 

hiện phân luồng, cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ, kể cả các xe ưu tiên theo 

quy định) có tổng tải trọng toàn bộ xe vượt quá 10 tấn lưu thông trên ĐT.316 và 

ĐT.317 đoạn qua thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, Sở Giao thông vận 

tải đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy chỉ đạo các phòng, ban chuyên 

môn triển khai cắm biển báo tại các vị trí phân luồng theo nội dung Biên bản 

kiểm tra giữa Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy 

ngày 29 tháng 3 năm 2021, cụ thể: 

- Đối với đoạn từ km9+530 - km11+770, ĐT.316 và đoạn từ km0+00 - 

km0+300, ĐT.317: Thực hiện lắp đặt biển báo cấm các phương tiện có trọng tải 

toàn bộ xe trên 10 tấn (Biển báo P.115 "Hạn chế trọng tải toàn bộ xe") tại 

km9+530 (phía bên phải tuyến), km11+770 (phía bên trái tuyến) của ĐT.316; tại 

km0+300 (phía bên trái tuyến) của ĐT.317.  

- Phân luồng từ xa: Cắm các biển báo chỉ dẫn, phân luồng giao thông cho 

các phương tiện (Biển báo I.417a, b, c “Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại 

xe”) trước các vị trí nút giao phân luồng: Trên ĐT.316 tại các vị trí: km8+500 

(phía bên phải tuyến), km8+600 (phía bên trái tuyến), km9+430 (phía bên phải 

tuyến) và km11+810 (phía bên trái tuyến); trên ĐT.317 tại km0+400 (phía bên 

trái tuyến). 

- Đối với các tuyến đường huyện, đường xã kết nối vào khu vực trung tâm 

thị trấn: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy có phương án cắm biển 

báo cấm, biển chỉ dẫn tại các vị trí phù hợp để đảm bảo việc phân luồng giao 

thông được hiệu quả. 

(Các biển báo phải đảm bảo theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 

41:2019/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải) 

Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy phối hợp 

với Phòng Quản lý giao thông, Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công 
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trình giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh để triển khai theo đúng chỉ đạo và 

quy định hiện hành. 

Sau khi triển khai lắp đặt các biển báo đảm bảo theo quy định, đề nghị Ủy 

ban nhân dân huyện Thanh Thủy thông báo rộng rãi việc phân luồng giao thông 

lên báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết và 

thực hiện.  

Trên đây là ý kiến của Sở Giao thông vận tải Phú Thọ, đề nghị Ủy ban 

nhân dân huyện Thanh Thủy phối hợp, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh Phú Thọ (để b/c); 

- GĐ, PGĐ (ô. Ước); 

- Ban QLDA XD&BT CTGT; 

- Thanh tra Sở; 

- VP Ban ATGT tỉnh; 

- Lưu: VT, QLGT. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

Ngô Quang Ước 

 

Phối hợp 
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