Thông báo chủ trương điều tiết các loại xe khách trên 30 chỗ ngồi, xe tải vào trung tâm thành phố
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There are no translations available.
Thực hiện chủ trương của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số
4554/UBND-SGTVT ngày 05/7/2019 và Công văn số 4883/UBND-SGTVT ngày 19/7/2019 về
việc thực hiện điều tiết các loại xe khách trên 30 chỗ ngồi, xe tải vào trung tâm thành phố.
Sở Giao thông vận tải thông báo:

1. Phương án điều tiết các loại xe khách trên 30 chỗ ngồi, xe tải vào trung tâm thành phố, cụ
thể như sau:

- Cấm các loại xe khách trên 30 chỗ ngồi lưu thông trong thời gian từ 10h30 đến 12h00 và từ
16h30 đến 19h00 trên các đoạn tuyến đường nằm trong khu vực các tuyến đường bao, gồm:
Nguyễn Tất Thành -> Lý Thái Tông -> Hoàng Thị Loan -> Điện Biên Phủ -> Nguyễn Tri Phương
-> Nguyễn Hữu Thọ -> Xô Viết Nghệ Tĩnh -> 2 Tháng 9 -> Bạch Đằng -> 3 Tháng 2 -> Nguyễn
Tất Thành (các tuyến đường bao được phép lưu thông).

- Cấm các loại xe tải có tải trọng hàng hóa trên 2,5 tấn lưu thông từ 06h00 đến 22h00 trên các
đoạn tuyến đường nằm trong khu vực các tuyến đường bao, gồm: Nguyễn Tất Thành -> Lý Thái
Tông -> Hoàng Thị Loan -> Điện Biên Phủ -> Nguyễn Tri Phương -> Nguyễn Hữu Thọ -> Xô
Viết Nghệ Tĩnh -> 2 Tháng 9 -> Bạch Đằng -> 3 Tháng 2 -> Nguyễn Tất Thành (các tuyến
đường bao lưu thông theo biển báo hiệu hiện trạng). Cho phép lưu thông vào ban đêm từ 22h00
đến 06h00 sáng hôm sau trên các tuyến đường gồm: Đống Đa, Trần Cao Vân, Quang Trung
(đoạn từ Đống Đa đến Trần Cao Vân), Tôn Thất Đạm, Hà Huy Tập, Hà Khê, Duy Tân, Trần Thị
Lý, Lê Thanh Nghị (đoạn từ Cách Mạng Tháng 8 đến 30 Tháng 4), 30 tháng 4 (đoạn từ Lê
Thanh Nghị đến Nguyễn Hữu Thọ).

- Cấm các loại xe có tải trọng hàng hóa từ 1,5 tấn đến 2,5 tấn lưu thông trong thời gian từ
6h30 đến 8h30, từ 11h00 đến 12h00 và từ 16h00 đến 19h00 trên các đoạn tuyến đường nằm
trong khu vực các tuyến đường bao, gồm: Nguyễn Tất Thành -> Lý Thái Tông -> Hoàng Thị
Loan -> Điện Biên Phủ -> Nguyễn Tri Phương -> Nguyễn Hữu Thọ -> Xô Viết Nghệ Tĩnh -> 2
Tháng 9 -> Bạch Đằng -> 3 Tháng 2 -> Nguyễn Tất Thành (các tuyến đường bao được phép lưu
thông).
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2. Thời gian triển khai thực hiện:

- Thời gian tuyên truyền: từ ngày 01/8/2019 đến 31/8/2019.

- Thời gian bắt đầu xử phạt các hành vi vi phạm: từ ngày 01/9/2019.

Sở Giao thông vận tải thông báo để các Hiệp hội vận tải, các đơn vị kinh doanh vận tải, các
chủ doanh nghiệp vận tải được biết, thực hiện theo chủ trương của UBND thành phố.

P. QLVT
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