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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v giải pháp nâng cao an
toàn giao thông trên tuyến
QL.1 thuộc phường Đông Hải,
thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:
- Công an tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa.
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4973/SGTVT-QLGT ngày
20/11/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc giải pháp nâng cao an toàn giao
thông trên tuyến QL.1 thuộc phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
Đồng ý với báo cáo, đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số
4973/SGTVT-QLGT ngày 20/11/2020, cụ thể:
1. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra,
kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quá tốc độ quy định, dừng đỗ
trái phép, đặc biệt là khu vực nút giao Big C và đoạn chân cầu vượt phía Bắc
QL.47.
2. Giao UBND thành phố Thanh Hóa
- Tiếp tục tuyên truyền đến người dân về ý thức chấp hành pháp luật
khi tham gia giao thông; sớm di dời cây xanh, đường nước, đường điện, viễn
thông trước ngày 31/12/2020 để bàn giao mặt bằng sạch cho Cục Quản lý
đường bộ II triển khai thi công hoàn thành nút giao Big C.
- Đóng dải phân cách giữa đường gom phía Tây (phải tuyến) với đường
chính QL.1 phía Nam cầu Đông Hải tại Km327+330/QL.1; rà soát bổ sung đầy
đủ hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn giao thông trên tuyến đường gom, đường
ngang đảm bảo cho các phương tiện đi lại an toàn, thuận tiện.
- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật cải tạo nút giao Đại lộ Nam Sông Mã
với QL.1 tránh TP. Thanh Hóa (TDA-2), thuộc Dự án Đại lộ Lê Lợi kéo dài đến
đê Sông Mã theo ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; đồng thời thực hiện
các thủ tục cấp phép và triển khai thi công theo quy định.
- Nghiên cứu phương án đầu tư đoạn đường gom phía Đông đường
tránh QL.1 đoạn từ đường Hàm Tử đến gầm cầu Đông Hải, báo cáo Chủ tịch
UBND tỉnh.

3. Yêu cầu Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa.
Thực hiện đầy đủ công tác bảo trì, sửa chữa hư hỏng, như: hằn lún vệt
bánh xe, ổ gà, lồi lõm trồi trượt, cắt tỉa cây xanh, vận hành hệ thống chiếu sáng
vào ban đêm, khe co giãn cầu Đông Hải, cầu vượt QL.47... trên QL.1, đảm bảo
hoàn thành xong trước ngày 31/12/2020.
4. Giao Sở Giao thông vận tải trên cơ sở kiến nghị đề xuất, tham mưu
văn bản cho UBND tỉnh để báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường
bộ Việt Nam chỉ đạo khắc phục, sửa chữa QL.1 theo đúng thẩm quyền và quy
định của pháp luật./.
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