BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Số 5556 /TCĐBVN-QLBTĐB

V/v cung cấp thông tin liên quan đến một số
cầu trên QL.1

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2021
- Ban Quản lý dự án 2;
- Cục Quản lý đường bộ III;
- Cục Quản lý đường bộ IV.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhận được văn bản số 1191/BQLDA2-PID2
ngày 28/7/2021 của Ban Quản lý dự án 2 về việc cung cấp thông tin liên quan đến
một số cầu, hầm trên QL.1. Sau khi xem xét Tổng cục ĐBVN có ý kiến như sau:
Theo chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 2870/BGTVT-KHĐT ngày
05/4/2021 về việc giao nhiệm vụ làm đầu mối nghiên cứu, thu thập thông tin lập
báo cáo đề xuất dự án đầu tư xây dựng một số cầu vượt sông và hầm đường bộ
trên QL.1, Ban QLDA 2 được giao nhiệm vụ làm đầu mối.
Để thu thập các thông tin chi tiết về hiện trạng và tình trạng khai thác của
các cầu trên QL.1 như đề nghị của Ban QLDA 2 tại văn bản số 1191/BQLDA2PID2 ngày 28/7/2021, đề nghị Ban QLDA 2 liên hệ trực tiếp với Cục QLĐB III
và Cục QLĐB IV là đơn vị quản lý khai thác trực tiếp để thu thập thông tin cần
thiết.
Đề nghị Cục QLĐB III và Cục QLĐB IV phối hợp cung cấp thông tin liên
quan đến các cầu, hầm đường bộ trên QL.1 cho Ban QLDA 2 để tập hợp báo cáo
Bộ GTVT đề xuất dự án đầu tư xây dựng theo chỉ đạo của Bộ GTVT.
Căn cứ nội dung văn bản này, Ban QLDA 2 chủ động liên hệ với Cục
QLĐB III, Cục QLĐB IV triển khai thực hiện/.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục trưởng (b/c);
- Lưu: VT,QLBTĐB.
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