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THÔNG BÁO
về việc tổ chức phân luồng giao thông tạm thời trên Quốc lộ 10 

đoan từ Km54+60 đến K m 54+340

2022 của 
GT ngày

Căn cứ văn bản số 1825/CĐBVN-QLBTKCHTGT ngày 12/12Ị:
Cục Đường bộ Việt Nam và văn bản số 515/KQLĐBI-QLBTKCHT 
12/12/2022 của Khu Quản lý đường bộ I về phương án tổ chức giao thông trên 
Quốc lộ 10 đoạn từ Km54+60 đến Km54+340 phục vụ tổ chức cưỡng chế thu hồi 
đất thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp QL.37 đoạn qua địa phận huyện Vĩnh Bảo, 
TP. Hải Phòng (giai đoạn 1).

Sở Giao thông vận tải thông báo tổ chức phân luồng giao thông 
trên tuyến Quốc lộ 10 như sau:

Kể từ 07 giờ 30 phút ngày 13/12/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 
13/12/2022 cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên 01 làn đường ( 
tiếp giáp với nhà dân) theo hướng từ Hải Phòng đi Thái Bình, đoạn từ 
đến Km54+340.

Phân luồng cho các phương tiện lưu thông như sau:
- Các phương tiện lưu thông trên 01 làn đường tiếp giáp dải phân 

theo hướng từ Hải Phòng đi Thái Bình.
- Các phương tiện lưu thông bình thường theo hướng từ Thái B 

Phòng.
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 
và lực lượng chức năng có thẩm quyền điều tiết giao thông tại hiện trường.

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng trân trọng thông báo./
Nơi nhận: i ị /
- UBND thành phổ (để báo cáo);
- Cục Đường bộ VN (để báo cáo);
- Sơ TTTT (để ph/hợp);
- UBND huyện Vĩnh Bảo;
- Cồng an TP, Phòng CSGT bộ, sắt \  -Ẳ , -
- Thanh tra Sơ GTVT __ j-đêph/họp;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- 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.
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