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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức giao thông tạm thời tuyến đường  

Bùi Viện (đoạn từ Nút giao Bùi Viện – Lê Hồng Phong đến  

nút giao Bùi Viện – Thiên Lôi)  

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân quận Hải An về việc đảm bảo an ninh trật 

tự và an toàn giao thông tuyến đường Bùi Viện (đoạn từ Nút giao Bùi Viện – Lê 

Hồng Phong đến nút giao Bùi Viện – Thiên Lôi),  

Sở Giao thông vận tải thông báo như sau: 

Kể từ 04 giờ 00 phút đến 19 giờ 00 phút ngày 21/6/2021, cấm tất cả các loại 

phương tiện lưu thông 02 chiều đường Bùi Viện (đoạn từ Nút giao Bùi Viện – Lê 

Hồng Phong đến nút giao Bùi Viện – Thiên Lôi). 

Phân luồng cho các loại phương tiện đi theo lộ trình:  

- Đối với các loại xe tải từ 7,5 tấn trở lên đi từ QL.10 đến Đình Vũ, theo lộ 

trình: QL.10 > QL.5 > Tôn Đức Thắng > Nguyễn Văn Linh > Nguyễn Bỉnh Khiêm 

> Chùa Vẽ > Đình Vũ và ngược lại. 

- Đối với các loại xe tải dưới 7.5 tấn, xe khách, xe buýt, xe con, xe bán tải đi 

theo lộ trình: đường Bùi Viện > Võ Nguyên Giáp > Nguyễn Văn Linh > Nguyễn 

Bỉnh Khiêm > Lê Hồng Phong và ngược lại. 

- Đối với các loại xe con, xe bán tải, xe máy, xe gắn máy, xe thô sơ đi theo lộ 

trình: Bùi Viện > Thiên Lôi > Lạch Tray và ngược lại. 

Trong thời gian phân luồng tạm thời nêu trên, đề nghị người điều khiển phương 

tiện giao thông đường bộ chấp hành theo hệ thống biển báo hiệu đường bộ và các 

lực lượng chức năng có thẩm quyền điều tiết giao thông. 

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Sở TTTT (để Ph/hợp); 

- UBND quận Hải An (để lắp đặt biển báo); 

- Công an TP, Phòng CSGT bộ, săt       

- Thanh tra Sở GTVT  

- Các báo: HP, ANHP, đài PTTH HP (để đưa tin); 

- Phòng Quản lý vận tải; 

- Hiệp hội Vận tải; 

- Website Sở GTVT; 

- Lưu: VP, HTGT&ATGT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

Hoàng Triệu Hùng 

để ph/hợp; 
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