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Số:             /TB-SGTVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày       tháng       năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc phân luồng giao thông tạm thời Quốc lộ 5 (đoạn từ Km 85+00 – Km 

88+00) để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở Giao thông vận tải 

Hải Phòng thông báo: 

- Kể từ 18 giờ 00 phút ngày 04/8/2021, phân luồng các loại xe tải từ 04 trục trở 

lên vào thành phố Hải Phòng đoạn QL.5 từ Km 85+00 – Km 88+00 như sau:  

- Cấm xe tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên các tuyến đường: đường Hùng 

Vương (đoạn từ nút giao QL.5 – Hùng Vương đến Nút giao Hùng Vương – ĐT.351); 

ĐT.351 (đoạn từ nút giao QL.5 đến nút giao với QL.17B);  

- Cấm xe tải từ 4 trục trở lên đi từ QL.5 rẽ phải vào QL.10 tại Km 

86+750/QL.5. 

- Đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ chấp hành theo 

hướng dẫn của các lực lượng chức năng tại hiện trường và hệ thống biển báo hiệu 

đường bộ. 

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

Nơi nhận: 

- Thường trực thành uỷ; 
- UBND thành phố                (để B/cáo); 

- Tổng cục ĐBVN; 
- Công an TP, Phòng CSGT bộ, săt       

- Thanh tra Sở GTVT  

- UBND các quận,huyện; 

- Cổng thông tin điện tử TP; 

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

- Phòng Quản lý vận tải; 

- Cty CP ĐB, VIDIFI (để lắp đặt biển báo); 

- 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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