Các tuyến đường cấm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ
Thứ ba, 25 Tháng sáu 2019 13:47

UBND thành phố Đà Nẵng có công văn 2733/UBND-SGTVT thống nhất theo đề xuất
của Sở Giao thông vận tải bổ sung các tuyến đường cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ
trên địa bàn thành phố đảm bảo ATGT chống ùn tắc giao thông, mang lại nét đẹp mỹ
quan đô thị.

Theo đó, cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ đợt 1-2019 trên 14 đoạn, tuyến đường, bao gồm:
quận Hải Châu (4 đoạn, tuyến): Ông Ích Khiêm, Thanh Sơn, Ba Đình (đoạn từ đường Nguyễn
Thị Minh Khai đến cuối tuyến), Nguyễn Thị Minh Khai. Quận Thanh Khê (1 tuyến): Tôn Thất
Đạm; quận Cẩm Lệ (3 tuyến): Lý Nhân Tông, Đặng Văn Ngữ, Nguyễn Đình Tứ; quận Sơn Trà (3
tuyến): Nguyễn Phan Vinh, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Duy Hiệu; quận Ngũ Hành Sơn (3
đoạn, tuyến): Bà Huyện Thanh Quan (đoạn từ Ngũ Hành Sơn đến Mỹ Đa Đông 12), Trần Văn
Dư, Dương Thị Xuân Quý.

Đối với các tuyến đường có bề rộng nhỏ (dưới 7m), giao UBND các quận, huyện kiểm tra,
khảo sát, lựa chọn các vị trí tránh xe (đề xuất khu vực cấm đỗ xe hai bên hoặc mở rộng mặt
đường để làm cho tránh xe) để bảo đảm cho các phương tiện lưu thông trước khi đề xuất Sở
GTVT xem xét, trình UBND thành phố thống nhất chủ trương cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày
lẻ.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT triển khai lắp đặt các biển báo cấm đỗ xe, hoàn thành
trước ngày 31-5; giao Công an thành phố chủ trì, chỉ đạo các lực lượng phối hợp với TTGT vận
tải và các đơn vị liên quan tổ chức ra quân hướng dẫn, nhắc nhở người tham gia giao thông
biết, thực hiện chủ trương cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ tại 14 đoạn, tuyến đường nêu trên
trong khoảng thời gian từ ngày 1/6 đến ngày 15/6
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