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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SGTVT-QLBT Phú Thọ, ngày          tháng 9 năm 2022 
V/v thông báo phân luồng, tổ chức 

giao thông qua cầu Tứ Mỹ tại 

Km26+500, QL.32C, tỉnh Phú Thọ 

 

 

 

Kính gửi:  

     - Đài Truyền hình Việt Nam; 

    - Đài Tiếng nói Việt Nam; 

    - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

    - Báo Phú Thọ; 

    - Các cơ quan thông tin, đại chúng trong và ngoài tỉnh. 

 

Thực hiện ý chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 

5476/TCĐBVN-ATGT ngày 09/9/2022 về việc thực hiện khẩn cấp các biện pháp 

bảo đảm an toàn giao thông và an toàn công trình (do sạt lở mố cầu M0 cầu Tứ Mỹ 

Km26+500/QL.32C). Hiện nay, cầu Tứ Mỹ tại Km26+500/QL.32C, tỉnh Phú Thọ bị 

sói lở đất ở tứ nón, tường ngực và hai bên tứ nón mố M0 gây nguy cơ xảy ra mất an 

toàn giao thông. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua cầu, 

Sở Giao thông vận tải Phú Thọ thông báo tổ chức phân luồng giao thông qua cầu 

Tứ Mỹ tại Km26+500, QL.32C, tỉnh Phú Thọ như sau: 

1. Cấm các loại phương tiện có tổng tải trọng từ 13 tấn trở lên qua cầu. Các xe 

có tổng tải trọng từ 13 tấn trở lên có thể di chuyển theo hướng: 

1.1. Đối với các phương tiện ô tô từ huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội qua 

huyện Tam Nông đi huyện Cẩm Khê, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và thành phố 

Yên Bái, tỉnh Yên Bái di chuyển theo các hướng sau: 

- Theo hướng QL.32 qua cầu Phong Châu, hoặc theo hướng đường Hồ Chí 

Minh qua cầu Ngọc Tháp đi theo hướng QL.2D qua cầu Hạ Hòa, tiếp tục theo 

hướng QL.32C đi huyện Hạ Hòa, Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và thành phố Yên Bái, 

tỉnh Yên Bái. 

- Theo hướng QL.32 qua cầu Phong Châu hoặc theo hướng đường Hồ Chí 

Minh qua cầu Ngọc Tháp đến thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh, thị xã Phú Thọ 

lên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua nút giao IC7, IC8, IC9 đến nút giao IC10, 

IC12 đi huyện Cẩm Khê, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và thành phố Yên Bái, tỉnh 

Yên Bái. 

1.2. Đối với các phương tiện ô tô từ hướng thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

và huyện Hạ Hòa, huyện Cẩm Khê đi huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ di chuyển 

theo các hướng sau: 

- Đi theo QL.32C qua cầu Hạ Hòa theo hướng QL.2D qua cầu Phong Châu đi 

huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ và huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. 
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- Đi theo QL.32C qua nút giao IC10 đến nút giao IC9, IC8, IC7 (cao tốc Nội 

Bài – Lào Cai) qua cầu Ngọc Tháp, cầu Phong Châu đi huyện Tam Nông, tỉnh Phú 

Thọ và huyện Ba Vì, thanh phố Hà Nội. 

2. Thời gian thực hiện phân luồng bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 11/9/2022 

đến khi khắc phục, sửa chữa xong hư hỏng cầu. 

3. Đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng thông báo nội dung phân luồng 

nêu trên để cho các phương tiện vận tải, các tổ chức, cá nhân có phương tiện vận 

tải biết để thuận tiện trong quá trình tham gia giao thông.  

Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan quan tâm, phối hợp chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GTVT; 

- TT Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh; 

- TTHĐND tỉnh; 

- Tổng cục ĐBVN; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện thành thị;  

- Cục QLĐB I; 

- Công an các huyệnTam Nông,  

Cẩm Khê, Hạ Hòa; 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; 

- Sở GTVT Yên Bái; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- Lưu: VT, QLBT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Quang Ước 
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