
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VP 
 

V/v đề nghị khắc phục xử lý các 

vị trí hư hỏng trên Quốc lộ 70 

sau khi Thủy điện Phúc Long 

tích nước thử 

Bảo Yên, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Chi cục Quản lý đường bộ I.3; 

- Công ty Cổ phần đường bộ 242; 

- Hạt Quản lý đường bộ số 4 - QL70; 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Phúc Long. 

 

 Dự án Thủy điện Phúc Long được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt chủ đầu 

tư tại Quyết định số 5689/QĐ-UBND ngày 19/12/2017. Từ ngày 20/4/2021, 

Thủy điện Phúc Long tổ chức tích nước chạy thử máy với cao độ 74.50. 

Từ thời điểm Thủy điện Phúc Long tích nước thử đã xảy ra hiện tượng sụt 

sạt một số vị trí taluy âm đường Quốc lộ 70 và một số vị trí khác đang có nguy 

cơ tiếp tục sạt lở.  

 Để đảm bảo kết cấu hạ tầng Quốc lộ 70, đảm bảo an toàn cho người dân 

và phương tiện tham gia giao thông, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên đề nghị 

Công ty Cổ phần Thủy điện Phúc Long tổ chức làm việc với Chi cục Quản lý 

đường bộ I.3, Công ty Cổ phần đường bộ 242, Hạt Quản lý đường bộ số 4 đề 

xuất, thống nhất phương án khắc phục để kịp thời xử lý các vị trí đã hư hỏng và 

các vị trí có nguy cơ sạt lở trên tuyến đường Quốc lộ 70. 

 Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, 

phối hợp./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Ngọc Liễn 
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