UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

sở GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số:

3 4 0 /TB- SGTVT

CỘNG HOÀ xẮ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâg - Tu do - Hanh phúc

Hà Nội, ngày A9 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc gia hạn : Phương án phân luồng, tổ chức giao thông và rào chắn thi công

Dự án : Cải tạo nút giao đường Chùa Bộc — Phạm Ngọc Thạch
(Giai đoạn hoàn thiện)
Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 2904/QĐ-UBND ngày
05/4/2017 về việc Phê duyệt chủ trương và phê duyệt dự án đầu tư dự án Cải tạo nút
giao đường Chùa Bộc — Phạm Ngọc Thạch;
Căn cứ Quyết định số l246/QĐ-SXD ngày 13/11/2017 của Sở Xây dựng về
việc Phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục công trình thuộc Dự án Cải
tạo nút giao đường Chùa Bộc † Phạm Ngọc Thạch;
:

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-BQLCTGT ngày 26/12/2017 của Ban QLDA
Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt kết quả
lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 7 Thi công xây dụng đường giao thông, mở
rộng cầu Trung Tự, thoát nước, hè via, cây xanh, chiếu sáng, đèn tín hiệu và tổ chức
giao thông thuộc dự án Cải tạo nút giao đường Chùa Bộc — Phạm Ngọc Thạch;
:

:

Căn cứ các Thông báo số 224/1'B-SGTVT ngày 23/3/2018 và số 717/113—
SGTVT ngày 11/9/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc Thông báo phương án phân
luồng giao thông và rào chắn thi công Dự án cải tạo nút giao đường Chùa Bộc— Phạm
Ngọc Thạch;
Căn cử đề nghị của Ban QLDA Đầu tư xây dụng công trình giao thông Thành
phố Hà Nội tại Văn bản số 2216/ BQLCTGT-GSI ngày 02/10/2018 về việc Gia hạn
thời gian thực hiện phương án, phân luồng tổ chức giao thông và rào chắn thì công dự
án cải tạo nút giao đường Chùa Bộc— Phạm Ngọc Thạch;
Căn cứ Nội dung làm việc ngày 15/10/2018 giữa Liên ngành Sở GTVT —
CATP, UBND Quận Đống Đa, UBND phường Kim Liên, Trung Tự, Phương Liên với
Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Thành phố Hà Nội và các đơn vị
liên quan về việc thống nhất gia hạn Phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên
đường Chùa Bộc — Phạm Ngọc Thạch (giai đoạn hoàn thiện).
Sau khi xem xét hồ sơ thiết kế phương án tổ chức giao thông do đơn vị thi công
của gói thầu lập, Sở Giao thông Vận tải ra thông bảo phân luồng tổ chức giao thông
phục vụ thì công với nội dung cụ thể như sau:
1/ Phạm vi rào chắn phục vụ thì công

Tôn Thất Tùng:

/

trên đường Phạm Ngọc Thạch và

1.1 Thi công trên đường Tôn

Thất Tùng

Thi công bên trái nhánh Tôn Thất Tùng (theo hướng Chùa Bộc
đi Trường Chinh) Rào chấn 273.79m dường (chia làm 4 khoang trong đó bên trái
nhánh Tôn Thất Tùng có 1 khoang dài 75.68m)
- Giai đoạn 2: Thi công bên phải nhảnh Tôn Thất Tùng (theo hướng Trường
Chinh di Chùa Bộc) : Rào chắn 107.06… dường (chia làm 3 khoang trong đó bên
phải nhảnh Tôn Thất Tùng có 2 khoang thi công với chiều dài lần lượt là 37.92… và
28.56m).
1.2 Thi công cầu Trung Tự : Rào chắn 2 bên cầu Trung Tự chiều dài rào
chắn 20.13…
- Giai doạnl
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:

:

1.3 Thi công

trên đường Phạm Ngọc Thạch

:

bên phải nhánh Phạm Ngọc

Thạch (theo hướng từ Chùa Bộc đi Đào Duy Anh)
+ Đoạn từ Ngõ 101 đến ngõ 79 Phạm Ngọc Thạch
rộng 8.24m, bề rộng hè còn lại từ 2.0 _ 2.5…

:

chiều dài 82.36m, chiều

:

+ Đoạn từ Ngõ 79 Phạm Ngọc Thạch đến Lương Định Của: chiều dài 93.56m,
chiều rộng 6.5m, bề rộng hè còn lại :từ 1.5 _ 2.5m.

2/ Công tác rào chắn phục vụ thi công :
+ Rào chắn cố định bằng rào tôn đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao
động. Bố trí rào bằng rào B40 tại các đầu khu vực rào chắn để đảm bảo tầm nhìn
cho các phương tiện.
+ Bố trí người hướng dẫn cảnh báo tại 02 đầu vị trí rào chắn.
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5.1.Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông TP HN và nhà thầu:
- Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nhằm giảm nguy cơ ùn tắc giao thông và đảm
bảo vệ sinh môi trường trên tuyến đường Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch và các
tuyên đường lân cận. Thông báo với chính quyền địa phương và người dân trong khu
Vực tiến độ gia hạn thì công dự án.
› Bố trí đầy đú hệ thống rào chắn, biển bảo đảm bảo an toàn giao thông, an toàn
lao động tại khu vực thì công, ban đêm phải có đèn cảnh báo nguy hiểm, hệ thống
chiêu sáng… và có nhân công hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia
giao thông. Khản trương khôi phục hệ thống biển báo giao thông tại các khu vực đã
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+ Bổ sung biến cảnh báo và đèn cảnh báo tại dấu vị trí rào chắn, hệ thống biến
bảo và cảnh báo từ xa đảm bảo an toàn giao thông.
3/ Tổ chức giao thông tại các nút giao thông: Phân luồng giao thông tại chỗ
cho tất cả các loại phương tiện theo sự hưởng dễ… điều hành của người hướng dẫn
giao thông và hệ thống biển báo, sơn kẻ trên tuyến đường.
4/ Thời gian thì công : từ ngày 20/10/2018 đến hết ngày 30/11/2018
5. Tổ chức thực hiện
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hoàn thành công tác thi công và thu gọn rào chắn nhằm đảm bảo dẫn hướng cho các
phương tiện có nhu cầu lưu thông trên tuyến phố đang thi công.
- Tổ chức vuốt nối đảm bảo êm thuận tại các vị trí hố ga và công trình nổi trên
mặt đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên
tuyến.
- Phối hợp với Thanh tra GTVT, Cảnh sát giao thông, Công an và Chính quyền
địa phương tổ chức bố trí chốt trực và lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông,
giải tỏa các vi phạm đảm bảo trật tụATGT xung quanh khu vực thi công và trên tuyên
dường thuộc nội dung phân luồng trong suốt thời gian thì công dự án.
- Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo nội dung Thông báo số 717/TB—

SGTVT ngày 11/9/2018 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.
5.2 Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông,
Cảnh sát trật
CATP, Công an, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu bố
trí lực lượng chốt tnrc hướng dẫn phân luồng giao thông kết hợp giải quyết các vi
phạm trên các tuyến đường trong khu vực. Tổ chức kiểm tra xử lý các vi phạm về an
toàn giao thông và vệ sinh môi trường… trong quá trình thì công theo đúng quy định
:

tự

5.3 Ban Duy tu Các công trình Hạ tầng Giao lhông: chủ động phối hợp với
Chủ đầu tư và đơn vị thì công tổ chức bản giao, điều chỉnh hệ thống biển báo, đèn
THGT và hạ tầng giao thông liên quan trên tuyến đường phân luồng,
5.4 Dung tâm QLĐH Giao thông đô thị chủ động điều chỉnh điểm dừng xe
buýt cho phù hợp với tiến độ, điện tích rào chắn và đảm bảo đáp ứng yêu cầu sử dụng
phương tiện vận tải hành khách công cộng trên toàn tuyến.
:

5.5 Văn phòng Ban ATGT: tổ chức thông báo nội dung thông báo, hướng dẫn
phân luồng giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Sở Giao thông vận tải thông báo nội dung phân luồng trên để cho các phòng,
ban và các đơn vị có chức năng liên quan làm căn cứ triển khai hoàn thành đúng các
nội dung được
Nơi nhận
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Phòng CSGT;
Thanh tra Sở GTVT;
UBND, CA Quận Đống Đa;
Ban Duy tu Các CT HTGT;
Ban QLDA ĐTXD CTGT;
Văn phòng Ban ATGT;
Lưu vv, QL KC HTGT … M….
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