
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Số:          /UBND-QLĐT
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày      tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức giao thông trên đường Vũ Hựu (đoạn từ nghĩa trang 

Liệt sỹ đến đường Trường Chinh)

UBND thành phố Hải Dương nhận được Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 
19/10/2021 của UBND phường Thanh Bình với nội dung đề nghị cấm các loại xe 
ô tô lưu thông, dừng đỗ trước và 02 bên cổng trường Tiểu học Thanh Bình, đoạn 
từ nghĩa trang Liệt sỹ đến đường Trường Chinh. Qua kiểm tra thực tế và thống 
nhất với Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Giao Xí nghiệp Giao thông Vận tải thành phố:
- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị tổ chức lắp đặt biển báo hiệu Cấm 

dừng xe và đỗ xe (biển P.130) kèm theo biển phụ S.508 “Biểu thị thời gian” 
(sáng từ 6h30-7h30; từ 10h00-11h00; chiều từ 16h00-17h00) trên đường Vũ 
Hựu tại 02 vị trí cụ thể:

+ Bên phải tuyến hết phạm vi nút giao với đường Đức Minh (để cấm các 
loại xe dừng đỗ bên phải tuyến vào các khung giờ nêu trên). 

+ Bên trái tuyến qua cổng UBND phường Thanh Bình (để cấm các loại xe 
dừng đỗ bên trái tuyến vào các khung giờ nêu trên). 

- Thời gian hoàn thành: Xong trước ngày 25/10/2021. 
2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố: Phối hợp với 

Xí nghiệp Giao thông Vận tải thành phố nghiệm thu các khối lượng thực hiện, để 
làm cơ sở thanh, quyết toán.

3. Giao các phòng Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, UBND phường 
Thanh Bình căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT Thành ủy (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tp;
- UBND phường Thanh Bình;
- Như mục 1, 2, 3;
- Lưu: VT, QLĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tăng Văn Quản
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