
  

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:        /TB-SGTVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Tổ chức giao thông tạm thời dịp Liên hoan phim truyền hình toàn quốc  

lần thứ 41 tại thành phố Hải Phòng 

 

Sở Giao thông vận tải tổ chức giao thông tạm thời trong thời gian diễn ra Liên 

hoan phim truyền hình toàn quốc lần thứ 41 tại thành phố Hải Phòng như sau: 

1. Ngày 15/3/2023 từ 17 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút, điều tiết đảm bảo giao 

thông, giải toả các phương tiện dừng, đỗ trên các tuyến đường sau đây: 

- Đường Trần Khánh Dư; 

- Đường Máy Tơ; 

- Đường Điện Biên Phủ: từ nút giao với đường Trần Phú đến ngã sáu Lạc Viên; 

- Đường Phạm Minh Đức; 

- Đường Lương Khánh Thiện: từ nút giao với đường Cầu Đất đến ngã sáu Máy Tơ; 

- Đường Võ Thị Sáu; 

- Đường Nguyễn Trãi; 

- Đường Lê Thánh Tông: từ nút giao với đường Trần Phú đến nút giao với đường 

Nguyễn Trãi. 

2. Ngày 18/3/2023 từ 18 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút điều tiết đảm bảo giao 

thông, giải toả các phương tiện dừng, đỗ trên tuyến đường sau đây: 

- Đường Lạch Tray đoạn từ nút giao cầu vượt Lạch Tray đến ngã tư Thành Đội; 

- Đường Cầu Đất; 

- Đường Tô Hiệu; 

- Đường Lê Lợi. 

3. Trong thời gian tổ chức giao thông tạm thời, Sở Giao thông vận tải đề nghị: 

- Người, phương tiện tham gia giao thông chấp hành hướng dẫn của các lực lượng 

điều tiết giao thông và báo hiệu giao thông đường bộ; 

- Uỷ ban nhân dân các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân giải toả lấn chiếm 

lòng đường, hè phố và đỗ xe sai quy định trên các tuyến đường dẫn tới nơi tổ chức sự kiện. 

Sở Giao thông vận tải thông báo./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân; 

- Công an TP (để phối hợp);  

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Đài PT&THHP; Báo Hải Phòng, Báo ANHP (để đưa tin); 

- Kênh Phát thanh Giao thông - Đài PT&THHP (để đưa tin);  

- Thanh tra Sở (để bố trí lực lượng phối hợp thực hiện); 

- Văn phòng Sở (để đăng trang web); 

- Lưu: VT, HTGT&ATGT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn 
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