
  

        ỦY BAN NHÂN DÂN 

        HUYỆN HỮU LŨNG 

 

Số:       /UBND-KT&HT 

V/v rà soát các cầu GTNT dân sinh, 

cầu treo bị ảnh hưởng, hư hỏng do 

đợt mưa lớn từ đêm ngày 09/5 đến 

ngày 10/5/2022 trên địa bàn.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày     tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

          Do ảnh hưởng của cơn mưa có cường độ lớn từ đêm 09/5 đến ngày 

10/5/2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, mưa rất to 

trên diện rộng với lượng mưa lớn đã gây ảnh hưởng nhiều đến hệ thống đường, 

ngầm, cầu GTNT, cầu treo trên địa bàn tỉnh. 

 Thực hiện Công văn số 1613 /SGTVT-KCHT&ATGT ngày 01/6/2022 

của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát các cầu GTNT dân sinh, 

cầu treo bị ảnh hưởng, hư hỏng do đợt mưa lớn từ đêm ngày 09/5 đến ngày 

10/5/2022. Để đánh giá mức độ ảnh hưởng và kịp thời khắc phục các thiệt hại do 

mưa, lũ gây ra đối vớicác công trình ngầm, cầu GTNT, cầu treo trên địa bàn 

huyện; nhằm đảm bảo giao thông được an toàn, ổn định. UBND huyện Hữu Lũng 

đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung như sau: 

          1. Triển khai ngay việc kiểm tra, đánh giá tình trạng hư hỏng tại các vị trí 

ngầm, cầu GTNT, cầu treo; kiểm tra tình trạng kết cấu móng mố, trụ; bệ, thân, mũ 

mố, trụ cầu, nón mố, gối cầu, dầm dọc, dầm ngang và các kết cấu chịu lực chủ yếu; 

các bộ phận chịu tác động trực tiếp của lũ, lụt, mưa bão. 

( Tổng hợp chi tiết theo biểu mẫu kèm theo) 

          2. Đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục ( nếu có). 

          3. Báo cáo gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hữu Lũng trước ngày 

15/6/2022 để tổng hợp báo cáo Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đề xuất giải quyết 

kịp thời các hư hỏng. 

          

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở GTVT (b/c); 

- CT, PCT (KT) UBND huyện;  

- Lưu: VT; KT&HT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

 

 

 Dương Thị Hạnh 
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