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THÔNG BÁO 

Về việc cấm lưu thông đối với phương tiện cơ giới đi qua công trình 

Cầu ông Đạt, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh đang thi công xây dựng 

 

Công trình cầu Ông Đạt, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh đã được 

UBND thị xã Hồng Lĩnh phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại 

Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 09/02/2022; Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng thị xã Hồng Lĩnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công 

trình tại Quyết định số 20/QĐ-BQLDA ngày 27/4/2022; tiến độ thi công kể từ 

ngày 18/5/2022 đến 14/5/2023. 

Hiện nay công trình cầu ông Đạt, phường Bắc Hồng đang được triển khai thi 

công xây dựng các hạng mục: đúc dầm bản và cọc khoan nhồi; chuẩn bị triển khai 

thi công phá dở cầu Ông Đạt (cầu cũ). Để đảm bảo an toàn giao thông trong quá 

trình phá dỡ cầu cũ và thi công xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng 

Lĩnh thông báo cấm lưu thông đối với phương tiện cơ giới đi qua công trình cầu 

ông Đạt, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. 

Thời gian cấm lưu thông bắt đầu từ 14 giờ, ngày 23 tháng 6 năm 2022 đến 7 

giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2022. 

UBND thị xã Hồng Lĩnh giao UBND phường Bắc Hồng thông báo rộng rải 

đến Nhân dân được biết để thực hiện, giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chỉ 

đạo nhà thầu thi công lắp đặt biển báo cấm lưu thông theo đúng quy định và tập 

trung thi công công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, kế hoạch tiến độ./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Phòng Quản lý đô thị; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã; 

- UBND phường Bắc Hồng;       

- Lưu: VT, BQLDA. 
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