
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH THỦY 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-KT&HT 
 

Thanh Thủy, ngày         tháng  8 năm 2022 

V/v phân luồng giao thông trên 

tuyến đường tỉnh 316, 317 trong 

thời gian tổ chức tuần lễ du lịch 

huyện Thanh Thủy.  

 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải. 
    

 Căn cứ Văn bản số 1864/SGTVT-QLGT ngày 29/8/2022 của Sở Giao thông 

vận tải về việc tổ chức phân luồng giao thông trên tuyến đường tỉnh 316, 317 

đoạn qua địa phận thị trấn Thanh Thuỷ trong thời gian tổ chức sự kiện “Tuần 

lễ du lịch huyện Thanh Thủy” từ ngày 01/9/2022 đến ngày 04/9/2022. 

UBND huyện Thanh Thủy thông báo phân luồng các phương tiện giao 

thông (xe tải, xe khách) trên tuyến đường tỉnh 316, 317 đoạn qua địa bàn thị 

trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy như sau:  

1. Cấm các phương tiện giao thông (xe tải, xe khách) đi vào khu vực 

thị trấn Thanh Thuỷ:  

a) Các phương tiện giao thông (xe tải, xe khách) từ phía cầu Trung Hà 

đi huyện Thanh Sơn, tỉnh Hoà Bình: Đi theo hướng Đường tỉnh 316 đến 

km9+500 (ngã ba công an huyện Thanh Thuỷ), rẽ phải vào đường huyện (La 

Phù - Thạch Khoán), gặp Đường tỉnh 316 tại km11+800 rẽ phải đi thẳng đến 

km12+130 Đường tỉnh 316 gặp Đường tỉnh 317G tại km8+700 rẽ trái theo 

Đường tỉnh 317G đi tỉnh Hoà Bình, hoặc đi thẳng Đường tỉnh 316 vào huyện 

Thanh Sơn và ngược lại.  

b) Các phương tiện giao thông (xe tải, xe khách) từ phía cầu Đồng 

Quang đi cầu Trung Hà: Đi theo hướng Đường tỉnh 317 đến km1+780 rẽ trái 

vào Đường tỉnh 317D, đi thẳng gặp Đường tỉnh 317G tại km11+840 rẽ phải 

theo hướng Đường tỉnh 317G đi cầu Trung Hà và ngược lại.  

2. Thời gian phân luồng: Bắt đầu từ 6h 00' ngày 01/9/2022 đến hết 24h 

00' ngày 04/9/2022.  



UBND huyện Thanh Thủy thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực 

hiện./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTHU (B/c); 

- Công an huyện Thanh Thủy; 

- CT, PCT UBND huyện (Ô.Tân); 

- CVP, PCVP; 

- TTVHTTDL và truyền thông (đưa tin); 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tân 
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