
 

 

 

 

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-QLBT Phú Thọ, ngày         tháng  9 năm 2022 
V/v tổ chức phân luồng giao 

thông trên tuyến đường tỉnh 317 

đoạn qua địa phận xã Tu Vũ, 

huyện Thanh Thủy 

 

 
 

Kính gửi:  

 - Báo Phú Thọ; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. 
 

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 08 tháng 9 đến ngày 11 

tháng 9 năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to kéo dài 

trong nhiều giờ, đã gây hư hỏng nghiêm trọng, làm xói lở 1/2 mặt đường, hư 

hỏng 01 cống thoát nước kết hợp thủy lợi, nguy cơ đứt đường đoạn từ 

km18+140 - km18+200 trên tuyến đường tỉnh 317 (địa phận xã Tu Vũ, huyện 

Thanh Thủy). Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện việc rào 

chắn, cấm đường, bố trí người trực gác điều tiết giao thông; đồng thời giao đơn 

vị tư vấn thiết kế thực hiện khảo sát, đánh giá để có giải pháp thiết kế xử lý cụ 

thể hư hỏng vị trí trên. 

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham giao thông, Sở Giao 

thông vận tải tổ chức và thông báo phân luồng các phương tiện giao thông trên 

tuyến đường tỉnh 317 đoạn qua địa bàn xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy như sau: 

1. Cấm hoàn toàn giao thông trên đoạn tuyến từ km18+140 - km18+200 

tuyến đường tỉnh 317. 

Các phương tiện giao thông từ phía cầu Trung Hà và khu vực thị trấn 

huyện Thanh Thủy đi huyện Thanh Sơn và tỉnh Hoà Bình: Đi theo hướng đường 

tỉnh 317 đến km16+030, rẽ phải và di chuyển theo hướng đường tỉnh 317B 

(khoảng 1,65km), gặp đường tỉnh 317G tại km25+200; rẽ trái, sau đó đi thẳng 

đến km29+750 gặp đường huyện, rẽ trái và di chuyển theo đường huyện 

(khoảng 1,6km) gặp đường tỉnh 317 tại km20+150; tiếp tục theo hướng đường 

tỉnh 317 đi huyện Thanh Sơn hoặc tỉnh Hoà Bình và ngược lại. 

2. Thời gian phân luồng: Bắt đầu từ ngày 13 tháng 9 năm 2022 đến khi 

khắc phục xong sự cố hư hỏng. 

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 xe ô tô biết và thực hiện trong quá trình tham gia giao thông. 

4. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện Thanh Thuỷ, Thanh Sơn chỉ đạo 

các lực lượng có liên quan phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải tổ chức 

phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông đoạn tuyến trên. 
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Sở Giao thông vận tải trân trọng đề nghị các cơ quan truyền thông quan 

tâm, phối hợp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở GTVT Hòa Bình; 

- UBND các huyện Thanh Thuỷ, Thanh Sơn; 

- Thanh tra Sở; 

- GĐ, các Phó GĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLBT (Đ-03b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Ngô Quang Ước 
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