
 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:            /  BGTVT- KHĐT 
V/v bổ sung danh mục cầu trên địa 

bàn 12 tỉnh do Ban QLDA3 quản lý 

vào dự án LRAMP. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng 8  năm 2020 

 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

 

 

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được văn bản số 5675/TCĐBVN-

CQLXDĐB ngày 12/8/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) gửi 

kèm văn bản của 12 tỉnh (Hà Giang, Yên Bái, Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, 

Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Bình Định, Lào Cai, Sơn La) đề 

nghị chấp thuận danh mục cầu được ưu tiên đầu tư và bổ sung vào dự án Xây 

dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP). Sau khi xem 

xét, Bộ GTVT có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận danh mục cầu ưu tiên đầu tư và bổ sung vào Dự án LRAMP 

như đề nghị của Tổng cục ĐBVN tại văn bản số 5675/TCĐBVN-CQLXDĐB 

ngày 12/8/2020 (có phụ lục đính kèm). 

2. Tổng cục ĐBVN chịu trách nhiệm đảm bảo các cầu được bổ sung đáp 

ứng các yêu cầu nêu tại văn bản số 13211/BGTVT-KHĐT ngày 20/11/2018 của 

Bộ GTVT về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục cầu dân sinh thuộc dự án 

LRAMP.  

Yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- UBND 12 tỉnh nêu trên; 

- Lưu VT, KHĐT. 

KT.  BỘ  TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thọ 
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