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CQNG HA XA 1101 CHU NGHA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hinh phñc

S6:/1

/UBND-SGTVT
V/v tm ngmig hot ctng di vOi xe ô to kép rc
niooc, sa-mi ro-mooc và xe tãi ben km thông ,
chO ctât, cat, vat 1iu xây dirng phiic vii K' thi tot
nghip trung hc phô thông nm 2020

.à Näng, ngàyt.. tháng nàm 2020
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- Ban An toàn giao thông thành ph;
-Cônganthnhpho;
- Sâ Giao thông 4n tãi;
- S& Giáo çlic và Dào tao;
- S Thông tin và Truyên thông;
- UBND các qun, huyn.
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Xét ni dung Cong van s6 2903/SGTVT-QLKCRT ngày 15/7/2020 cüa
S& Giao thông 4n tài ye vic tm ngixng hoat dng dôi vói xe ô to kéo ro mooc,
so-mi ro-mooc và xe tài ben luu thông eh& dat, cat, 4t 1iu xay d'çrng phic vii
K' thi tot nghip trung h9c phô thông näm 2020; Chü tjch UBND thành pM co
kiên nhu sau:
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1. Théng nht theo d xut cl'ia Sâ Giao thông vn tâi ti Cong van s
2903/SGTVT-QLKCHT (dInh kern), cii the:
Tm ngLmg hoat dng dM vói các 1oi xe ô to kéo ro mooc, so-mi romooc; xe ô to tài tcr do (o to tài ben) luu thông ch dat, cat, 4t 1iu xay dung,
san lap trOn tat cà các tuyên dtxng trên dja bàn thành phô, tth các tuyên dung
sau: Ham Hài Van — Tiiy Loan, Quôc 1 14B (doan tü du&ng Ham Hài Van —
Thy Loan den câu vixqt Hàa Cam), Quôc 1 1 (doan tü câu vixqt Hôa Cam den
giáp tinh Quàng Nam), du&ng cao toe Dà Nàng — Quãng Ngäi (doan di qua dja
phn Dà Nang) trong than gian tfr ngày 08/8/2020 den hêt ngày 10/8/2020 và
sang ngày 11/8/2020, thôi gian tm ngixng hoat dng cli th cüa tfxng 1o.i xe
nhi.r sau:
a) Di vói các loai xe ô to kéo rci mooc, so-mi ro-mooc:
* Tü ngày 0 8/8/2020 dn ht ngày 10/8/2020:
- Bui sang: Ti'r 06h00 — 07h30.
- BuM trura: Ttr 09h30 — 14h30.
- Bui chiu: Tü 15h30 — 18h30.
* Sang ngày 11/8/2020:
- Bui sang: T'i 06h00 — 07h30.
- Bui tnxa: Tir 09h30 — 14h30.
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b) £i vó'i các loi xe ô to tài tçr d (o to tài ben) 1uu thông ch th, cat,
vat 1iu xay drng, san lap: Tr 06h00 den 18h30 các ngày 08, 09, 10/8/2020.
Riêng ngày 11/8/2 020 tam ngirng hoat dng buôi sang tfx 06h00 12h00.

tt2

2. Cong an thành pM ch'i trI, pMi hçip Si Giao thông van tãi, S Giáo
dçic và Dào tao, LJBND các qun, huyn và các dan vj lien quan triên khai kê
hoach dam bào an toàn giao thông trong thi gian diên ra k' thi; tang cu'ông 1irc
ltrcrng chôt trirc, huóng dan dam bào giao thông, kiêm tra, xü' 1 nghiêm cac
hành vi vi phm, dc bit là diem Trithng THPT Phan Thành Tài (da chi:
QL1A, thôn Phong Nam, xä Hôa Châu) và diem Tnr&ng THPT Ong Ich Khiêm
(thôn Cam Toai Trung, x Hôa Phong).
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3. S6Thông tin và Truyn thông lam vic vói các co quan thông thn báo
chI t chat tuyên truyên den các doanh nghip, nhân dan duorc biêt, thrc hin.
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Nd nhân:
- Nhu trn;
-CTvàcácPCTUBNDTP;
- CVP, các PCVP Doàn DBQH, HDND
và UBND TP;
- Côngan các qun, huyn;
- Thanh tra S GTVT;
- Các Chü dau ti.r, don vi diéu hành d? an;
- U.ru: VT, SGTVT, DTDT.,
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Nhan duçyc Cong van nay, yêu cu Thu trithng các ca quan, dcm vj. lien
quan có trách nhim trin khai thirc hin.L4

A NANG

UBND THANH PH

sa GIAO

CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIT NAM

THÔNG VN TAI

]3c 1p - Tir do - Hnh phüc

So:2O/SGTVT-QLKcHT

DàNäng, ngày45tháng 7nam 2020

V/v tm ngixng hoat dng d6i v&i xe ô to kéo rci
mooc, su-mi rci-mooc và xe tai ben hru thông
chr dat, cat, vt 1iu xây dmg phiic vi K' thi
h9c pho thông nàrn 202Q
N PHDNG OOAN A :J
HOND vA UED TP. DA HANG
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p' s6•
Kinh giri: UBND thành pM Dà Nng
N Ngày1 7 07 2020
huyen c Cj- Thir hiên nôi dung y kiên chi dao cua Länh dao UBND thanh phô tai

jçMhop Ban Chi do thi KS' thi Mt nghip trung hpc ph thông nàm 2020 ngày
03/7i2020 trong do có giao S Giao thông vn tãi phôi hcip v6i các don vi lien
quan dêxuât UBND thàrih phô tam dirng hoat dng dôi vâi xe ô to kéo r mooc,
so-niira-mooc và ô to tãi ben chi dat, khoáng san phiic vii các dir an san lap
rnt bang trong thi gian diên ra kS' thi dê ngn ngira, phông tránh các nguy CG
ye tai nan giao thông.
Ngày 13/7/2020, S& Giao thông vn tài dâ lam vic vôi các ca quan gm:
Cong an thành phO, Van phông Ban ATGT thành phô, Sâ Giáo d1ic và Dào tao,
Ban QLDA DTXD các cong trhih giao thông Dà Nng (/cèm theo Biên bán) và
thông nhât âé xuât UBND thành phô nhu sau:
1. Tam ngimg hoat dng di vol các loai xe ô to kéo ra mooc, sa-mi rcimooc; xe ô tO tãi tr dO (8 to tài ben) hru thông chO dat, cat, 4t lieu xây dmg,
san lap trên tat ca các tuyen dithng trên dja bàn thành phô, tth cac tuyên duig
sau: Ham Hãi Van — Tüy Loan, Quoc l 14B (doan t& dixing Ham Hãi Van—
Thy Loan den câu vuot Hôa Cam), Quoc 1 1 (don tü câu vuqt Hôa Cam den
giáp tinh Quãng Nam), &r&ng cao tôc Dà Nang — Quãng. Ngâi (doan di qua dja
phn Dà Nàng) trong thOri gian tfr ngày 08/8/2020 dn ht ngày 10/8/2020 và
sang ngày 11/8/2020 vOi thi gian tm ngung hoat dung cii the cüa trng loai xe
nhu sau:
a) EMi vol các loai xe ô to kéo ro mooc, sci-mi rcl-mooc:
* Tü ngày 08/8/2020 dn ht ngày 10/8/2020:
- Buôi sang: Tü 06h00 — 07h30.
- Bui tnra: Tir 09h30 — 14h30.
- Bui chiu: Tr 15h30 — 18h30.
* Sang ngày 11/8/2020:
- Bui sang: Tü 06h00 — 07h30.
- Bui ti-ira: Tii 09h30 — 14h30.
b) EMi vOl các loai xe ô to tài tr d (o to tâi ben) liru thông chO dat, cat,
4t lieu xây drng, san lap: Tü 06h00 den 18h30 các ngày 08, 09, 10/8/2020.
Riêng ngày 11/8/2020 tam nglxng hoat dng buOi sang tr 06h00 — 12h00.
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Add: Tang 14, Trung tam hành chinli thành ph6 DaNng
Website: httn:IIwww.sgtvt.danang.goy.vn

Tel: 0236.3822008 - 0236.3826087
Email: sgtvtdanang.gov.vn

Fax: 0236.3830438
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2. Cong an thành phô chü trI, phôi hcxp Si Giao thông 4n tãi, Sâ Giáo
dic và Dào tao, UBND các qun, huyn và các cin vj lien quan triên khai k
hoch dam bão an toàn giao thông trong thi gian diên ra kSi thi; tang cr&ng 1irc
luqng ch6t trxc, huóng dk dam bão giao thông, hem tra, x1r l nghiêm
hành vi vi pham, dc bit là diem Tru&ng TRPT Phan Thành Tài (dja chi:
QL1A, thôn Phong Nam, xã Hôa Châu) và diem Truông THPT Ong Ich Khiêm
(thôn Cam Toai Trung, xã Hôa Phong).
3. S& Thông tin và Truyn thông lam vic vói các cci quan thông tn báo•
chI t chüc tuyên truyên den các doanh nghip, nhân dan dixçc biêt, thtrc hin.
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Noinhn:
- Nhu trén;
- Yr HDND TP (báo cáo);
- Ban ATGT thành pho;
- Cong an thành pho;
- Sà Thông tin và Truyn thông;
- Sr Giáo dic va Dào tao;
- UBND các qun, huyn;
- Cong an các qun, huyn;
- Giám dc Sô (báo cáo);
- Cáo Chü dâu tu, dcm vj diu hãnh d an;
- Cáo phông, ban, don vj lien quan;
- Liru: VT, QLKCHT (Vu).
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Vây, So Giao thông van tal kInh bao cao UBND thanh phô xem xet, quy&
djnh./.'

Lê Thành Hirug

