
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

Số: 720 /UBND-GT 

V/v đề nghị thống nhất chủ trương, 

giải pháp thay thế dải phân cách giữa 

tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thị 

xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 02 năm 2020 

Kính gửi:   

- Bộ Giao thông vận tải; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

 

Để từng bước cải thiện, nâng cao năng lực vận tải, đảm bảo giao thông 

thông suốt, an toàn, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo, tổ chức rà soát, xác 

định lại các vị trí cần thiết lắp đặt dải phân cách cứng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất 

an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ 1. Trên cơ sở kiến nghị của Ban 

ATGT và báo cáo đánh giá của các ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế, bước 

đầu xác định đoạn tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thị xã Hương Thủy từ 

Km829+700 - Km833+500 dài khoảng 3,8 Km mặc dù đã được lắp đặt dải phân 

cách cứng ở giữa nhưng vẫn chưa đảm bảo an toàn bền vững; do tổng bề rộng 

mặt đường hiện trạng đoạn tuyến này từ 15,5m-16m, trong đó có dải phân cách 

bằng khối bê tông ở giữa đã làm thu hẹp lòng đường, tình trạng ùn tắc cục bộ, 

lấn làn xảy ra thường xuyên, làm giảm năng lực lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ gây 

mất an toàn cho các loại phương tiện xe máy, xe thô sơ lưu thông ở làn phía lề.       

Trong điều kiện chưa có nguồn lực để mở rộng mặt đường, để tạm thời 

khắc phục tình trạng nêu trên, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kính đề nghị Bộ 

Giao thông vận tải xem xét, thống nhất chủ trương giải pháp cho thay thế giải 

phân cách cứng từ khối bê tông bằng kết cấu thép hộp (tương tự như mẫu đã làm 

đoạn qua thành phố Huế và đoạn Km834+150-Km837+950 qua thị xã Hương 

Thủy); sử dụng nguồn kinh phí sửa chữa đường bộ Trung ương để triển khai 

trong quý I năm 2020 (ưu tiên xử lý trước lễ hội Festival 2020 sẽ diễn ra trừ 

ngày 01-06/4/2020). Với giải pháp này, từ thực tiễn đã sử dụng thí điểm đoạn 

qua thành phố Huế và thị xã Hương Thủy cho thấy kết cấu này vừa đảm bảo tầm 

nhìn thông thoáng, mỹ quan và an toàn hơn; vừa nâng cao năng lực lưu thông và 

khả năng thoát nước trong mùa mưa lũ. 



 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cam kết sẽ chỉ đạo các ngành chức năng hỗ 

trợ, thực hiện tốt công tác di dời, giải phóng mặt bằng, đảm bảo các điều kiện để 

công trình triển khai thuận lợi, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kính báo cáo và mong nhận được sự quan 

tâm, chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và 

các cơ quan liên quan./.    

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Cục Quản lý Đường bộ II; 

- Chi cục Quản lý Đường bộ II.6; 

- Các Sở: KHĐT, XD, GTVT; 

- UBND thị xã Thương Thủy; 

- Công ty TNHH Trùng Phương; 

- VP: CVP và các PCVP; 

- Lưu: VT, XD, GT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

  CHỦ TỊCH 
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