
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH THỦY 

 

Số:             /UBND-KT&HT 

V/v thực hiện tổ chức giao 

thông tuyến đường tỉnh 316 

và đường tỉnh 317 đoạn qua 

thị trấn Thanh Thủy, huyện 

Thanh Thủy.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Thủy, ngày     tháng        năm 2021 

 

 

Kính gửi:   

- Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- Công an huyện Thanh Thủy; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 
      

Thực hiện Văn bản số 808/SGTVT-QLGT ngày 28/4/2021 của Sở Giao 

thông vận tải về thực hiện tổ chức giao thông tuyến đường tỉnh 316 và đường 

tỉnh 317 đoạn qua thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy. UBND huyện đã 

chỉ đạo Ban ATGT huyện và các phòng, ban chuyên môn triển khai cắm biển 

báo tại các vị trí phân luồng giao thông đoạn qua trung tâm huyện lỵ, cụ thể: 

- Đối với đoạn từ Km9+530 - Km11+770 của đường tỉnh 316 và đoạn 

từ Km0+00 đến Km0+300 của đường tỉnh 317 (đoạn qua trung tâm huyện lỵ): 

Thực hiện lắp đặt biển báo cấm các phương tiện có trọng tải toàn bộ xe trên 

10 tấn; tại Km9+530 (phía bên phải tuyến), Km11+770 (phía bên trái tuyến) 

của đường tỉnh 316; tại Km0+300 (phía bên trái tuyến) của đường tỉnh 317.  

- Phân luồng từ xa: Cắm các biển báo chỉ dẫn, phân luồng giao thông 

cho các phương tiện trước các vị trí nút giao phân luồng:  

+ Trên đường tỉnh 316 tại các vị trí: Km8+500 (phía bên phải tuyến); 

Km8+600 (phía bên trái tuyến); Km9+430 (phía bên phải tuyến); Km11+810 

(phía bên trái tuyến).  

+ Trên đường tỉnh 317 tại: Km0+400 (phía bên trái tuyến). 

- Việc phân luồng giao thông kể từ  6h00 ngày 10/5/2021. 

Để việc phân luồng giao thông đoạn qua trung tâm huyện lỵ đạt hiệu quả. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Công an huyện:  

- Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày 10/5/2021 bắt đầu cấm đường qua 

trung tâm nội thị, thị trấn Thanh Thủy. Kể từ ngày10/5/2021 đến 20/5/2021 

Công an huyện cử cán bộ thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn các phương tiện 

tham gia giao thông đi đúng tuyến đường theo biển chỉ dẫn phân luồng. Sau 

ngày 20/5/2021 các phương tiện tham gia giao thông qua trung tâm huyện lỵ 

không chấp hành theo chỉ dẫn yêu cầu công an tiến hành xử lý theo quy định. 

 



 

 

2. Đài Truyền thanh-Truyền hình, UBND các xã, thị trấn: Tổ chức 

tuyên truyền, thông báo về các vị trí phân luồng giao thông đoạn qua trung 

tâm huyện lỵ trên hệ thống truyền thanh của huyện, của xã, thị trấn để cho 

nhân dân, các chủ phương tiện và các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn 

biết, chấp hành. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./.  

 
Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Sở GTVT (b/c); 

- TTHU, HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Đài TT-TH huyện, Trang TTĐT huyện (đưa tin); 

- Các đơn vị Kinh doanh vận tải; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Quốc Lâm 
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