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TP. Tuyên Quang, ngày/3 tháng 6 nám 2022 

THÔNG BAO 
V vic phn 1ung giao thông trên tuyn dirbng do thj DDT.122 (dirb'ng Trung 
tam hành chInh thành ph) trong thb'i gian T chfrc Dii hi Th diic th thao 

thành ph Tuyên Quang In thfr IX nãm 2022 

Can cü K hoach s 162/KH-UBND ngày 10/12/2021 cüa U ban nhân dan 
thành phô ye vic To chüc Dai  hi The diic the thao thành phô Tuyên Quang lan thu 
IX nàm 2022. 

Can cü Thông báo s 106/TB-UBND ngày 03/6/2022 cüaU' ban nhãn thành 
phô ye Kêt 1un cUa Phó Chü tjch U' ban nhãn dan thành phô tai  cuc hçp triên 
khai các hoat dng to chirc Dai  hi the diic the thao thành phô; các hoat dng tham 
gia L don nhn Bang ghi danh "Thirc hành Then cUa ngix&i Thy, Niing, Thai Vit 
Nam" vào danh sá.ch Di san van hoá phi 4t the dai  diên cüa nhân loai và Lê hi 
Thành Tuyên n.m 2022; 

Can cü van ban s 83 1/SGTVT-KCHT ngày 8/6/2022 cüa Sâ Giao thông vn 
tái v vic thông nhât phi.rang an bâo dam an toàn giao thông trong khi sü ding 
dir&ng do thj d T chüc Di hi The d1tc the thao thành phô Tuyên Quang Ian thr 
IX nam 2022. 

D dam bâo an toàn giao thông trên tuyn &rng do thj DDT.122 (&r&ng 
Trung thin hành chmnh thành phô) trong th&i gian To chuc Di hi The dic the thao 
thành phô Tuyên Quang lan thCr IX näm 2022. 

U ban nhân dan thành ph thông báo: 

1. Phuang an cam dithng, phân luông giao thông 

a) Cm tht ca các các phi.rang tin giao thông dithng b tham gia giao 
thông trên tuyên dithng dO thj DDT.122 (dung Trung tam hành chInh thanh phô) 
don tr dâu nut giao dithng Trung tam hành chInh thành phô vài dixing Quôc 1 
2 cii den cong phi rë vào Trii sâ Cong an tinh Tuyên Quang. 

b) Th&i gian cm dithng: 

- Ngày 15/6/2022: Tr 14 gix 00 phüt dn 18 gRi. 

- Ngày 18/6/2022: Ti 06 gRi 30 phüt dn 11 gRi 30 phüt và tü 14 giä 00 
phüt den 18 gi. 

c) Trong thM gian cm dithng các phrnmg tin di chuyn nhu sau: 

- Nu di chuyn theo huOng tü dixng Qu& 1 2 cii ra &thng Qu& l 2 hoc 
vào tri sâ Cong an tinh, các phiicmg tin se di chuyên theo hithng tir ngã ba Cay 
Xang Thành An (Km131+130, Quôc 1 2 cii) den ngã lit giao nhau vâi thrng Quôc 
l 2 (Ngã lit Trungtãm sat h.ch lái xe). 
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- Nu di chUyn theo hi.râng tr Cong an tinh ra dix&ng Quc 1 2 cü, các 
phixang tin së di chuyên theo hu&ng tix ngã tu giao nhau v&i du&ng Quôc 1 2 (NgA 
tr Trung tam sat hch lái xe) di theo du&ng tránh den tr ngâ ba Cay Xäng Thành 
An (Km131+130, Quôc 1 2 cu). 

+ Di vâi các ho dan dcc hai ben mt dring do thj DDT.122 (diing trung 
tam hành chInh thãrth phô) sê di chuyên theo di.rông lien to. 

2. Cong an thành ph: ChU trI xây dirng k hoch chi tit và b trI lirc luçrng 
thirc hin h.r&ng dn giao thông, bâo dam an toàn giao thông trên tuyên &thng trung 
tam hành chInh thãnh phô (theo Phuv'ng an phán luóng và dam báo an toàn giao 
thông phyc vy Dgi h5i The dyc the thao thànhphó Tuyên Quang lan thi IX nárn 
2022 cña Uj ban nhán dan thành phô), tuyt dôi không dê xây ra tInh trng ün tãc 
giao thông, tai nn giao thông tai  khu vrc nêu trên. 

3. Trung tam Van boa, Truyn thông và Th thao thành ph6: Dàng tài trên cac 
phixong tin thông tin d.i ching ye thông báo phucing an phân luông giao thông tai 
tuyên thr&ng trung tam hãnh chInh thành phô trong thi gian to chüc Dai  hi. 

4. Phông Quãn 1 do thj thành ph& Di Thanh tra giao thông s 3: Phi hqp 
ch.t chê .vài Cong an thânh phô trong vic xây dirng ke ho.ch và to chrc phân 
luông giao thông trong thai gian diên ra Dai  hi The diic the thao thành phô Tuyên 
Quang lan thu IX nàm 2022. 

U ban nhân dan thành ph trân trQng thông bao.t_- 

Noi nhmn. 
- Thtr?ng trirc Thành u' 
- Thtr&ng trijc FIDND thành phô (Báo cáo); 

- Chü tjch, các PCT UBND thành phô 
- Cong an thành pho; 
- Các c quan, dun vi thành phô; 
- Di Thanh tra giao thông so 3; 
- UBND các xa, phu&ng; 
- CVP, PCVP HDND và UBND thành phO; 
- Chuyén viOn: TC-XD; 
- Li.ru: VT, QLDT. 

TL. CHLJ TICH 
KT. CHANH VAN PHONG 
PHO CHANII VAN PHONG 
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