
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––
Số:        /TB-UBND

–––––––––––––––––––––––
Hải Dương, ngày       tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO 
Về việc cấm đường phục vụ SEA Games 31

và Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
––––––––––––––––––––––––––––––––

Căn cứ Kế hoạch số 693/KH-BTC ngày 27/4/2022 của Ban Tổ chức địa 
phương đăng cai môn Bóng bàn trong chương trình SEA Games 31 và kế hoạch 
Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được tổ chức tại Trung Tâm Văn hóa Xứ 
Đông; để bảo đảm an toàn giao thông phục vụ SEA Games 31 và Tuần lễ Văn 
hóa, thể thảo và du lịch diễn ra an toàn, thành công, UBND thành phố Hải 
Dương thực hiện cấm đường và tổ chức giao thông trong thời gian các sự kiện 
diễn ra như sau:

1. Tại khu vực xung quanh Nhà thi đấu Hải Dương: Cấm tất cả các 
phương tiện lưu thông (ngoài xe ưu tiên được phép lưu thông) tại các tuyến 
đường cụ thể như sau:

- Đường Bùi Thị Xuân: Cấm một chiều đường (chiều giáp Nhà thi đấu) 
đoạn từ nút giao đường Dã Tượng đến nút giao đường Bạch Đằng. 

- Đường Tôn Đức Thắng: Cấm một chiều đường (chiều giáp Nhà thi đấu) 
đoạn từ nút giao đường Chương Dương đến nút giao đường Dã Tượng.

- Đường Chương Dương (phần giáp Nhà thi đấu): Từ nút giao đường Bùi 
Thị Xuân đến nút giao đường Tôn Đức Thắng.

Thời gian cấm: Từ 07h00ph đến 22h00ph hàng ngày (từ ngày 13/5/2022 
đến ngày 20/5/2022 trừ ngày 16/5/2022).

2. Tại khu vực Trung tâm văn hóa Xứ Đông: Cấm tất cả các phương tiện lưu 
thông (ngoài xe ưu tiên được phép lưu thông) trên đường Thanh Niên (đoạn từ nút 
giao đường Lương Thế Vinh đến nút giao đường Hàm Nghi); đường Tôn Đức 
Thắng (đoạn từ nút giao đường Thanh Niên đến nút giao đường Nguyễn Hải Thanh).

Thời gian cấm: Ngày 13/5/2022 (từ 13h30ph đến 16h00ph); ngày 
14/5/2022 (từ 06h00ph đến 18h00ph); ngày 15/5/2022 (từ 06h00ph đến 21h00ph).

3. Giao Công an thành phố tổ chức thực hiện việc rào chắn, phân luồng và 
hướng dẫn giao thông tại các nút giao, khu vực trên.

4. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo phương án cấm đường và 
tổ chức giao thông tại mục 1, 2 trên phương tiện thông tin đại chúng (truyền 
hình, báo, đài phát thanh) và Fanpage Thành Đông Ngày mới.

5. Giao Đài Phát thanh thành phố, UBND các phường: Lê Thanh Nghị, 
Trần Phú, Hải Tân, Trần Hưng Đạo thông báo trên hệ thống truyền thanh để 
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người dân trên các tuyến phố cấm đường và khu vực lân cận chủ động công 
việc, hướng tham gia giao thông.

UBND thành phố thông báo nội dung trên để các đơn vị liên quan, nhân 
dân biết và thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hải Dương (để b/c);
- Ban ATGT tỉnh Hải Dương (để b/c);
- Sở Giao thông Vận tải Hải Dương (để b/c);
- Thường trực Thành ủy (để bc); 
- CT và các PCT UBND TP;
- Như mục 3, 4, 5;
- Đài Truyền hình tỉnh Hải Dương;
- Báo Hải Dương;
- Lưu: VT, QLĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 Tăng Văn Quản
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