
  

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 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Phân luồng giao thông tạm thời dịp tổ chức đua thuyền tại Khu huấn luyện 

đua thuyền (thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên) 

 

 

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tổ chức đua thuyền 

Rowing và Canoeing/Kayak thuộc Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á tại Khu 

huấn luyện thành phố Hải Phòng (thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên),  

Sở Giao thông vận tải thông báo tổ chức giao thông tạm thời như sau: 

Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 21/5/2022, từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút và 

từ 15 giờ đến 17 giờ:  

1. Điều tiết giao thông, hạn chế phương tiện lưu thông trên các tuyến đường, 

mở dần ngay sau khi xe đưa đoàn thi đấu đi qua: 

- Đường tỉnh ĐT. 359 đoạn từ nút giao Nam cầu Bính đến nút giao với đường 

vào Khu huấn luyện đua thuyền (thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên); 

- Đường Bạch Đằng (đoạn gần nút giao Nam cầu Bính). 

2. Trong thời gian tổ chức giao thông tạm thời, yêu cầu người, phương tiện 

tham gia giao thông chấp hành các quy định về an toàn giao thông và hướng dẫn 

của các lực lượng điều tiết giao thông.  

Sở Giao thông vận tải thông báo./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND TP (để báo cáo); 

- Ban tổ chức SEA GAMES thành phố; 

- Công an TP (để phối hợp);  

- UBND huyện Thuỷ Nguyên (để phối hợp); 

- Sở Văn hoá và Thể thao; 

- 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 phối hợp thực hiện); 

- Cty CP Đường bộ HP (để phối hợp); 

- Lưu: VP, HTGT&ATGT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Hoàng Triệu Hùng 
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