
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THẢNH PHÓ PHỦ QUÓC Độc iập - Tự do - Hạnh phuc

Số: /líé/TB-ƯBND Phú Quốc, ngày òlỉ tháng 01 năm 2021

THỒNG BÁO
Ạ  A ^ ^Ig tiẹn 0 tô, mô

trên tuyến đường Ngô Quyền (khu vực vào chợ Dương Đông)
\  ẨVe việc cam các phương tiện ô tô, mô tô lưu thông, dừng đô

Thực hiện Kế hoạch số 13 /KH-ƯBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của
ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc về việc Tổ chức các hoạt động đón Tết
Nguyên đán Tân Sửu nám 2021.

Để đảm bảo giao thông vào khu vực chợ Dương Đông được thông suốt và
an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại được dễ dàng để mua sắm
trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021; tránh gây ùn tắc giao thông và mất trật tự
đô thị tại các vị trí đường dẫn vào chợ.

ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc thông báo đến các cơ quan, ban
ngành, đoàn thể, các chủ phương tiện và nhân dân được biết như sau:

- Cấm tất cả phương tiện giao thông đường bộ lưu thông và dừng, đỗ trên
tuyến đường Ngô Quyền vào khu vực chợ Dương Đông thời gian bắt đầu từ 07
giờ đến 18 giờ hàng ngày, kể từ ngày 08/02/2021 đến ngày 11/02/2021 (nhằm
ngày 27 Tết đến 30 Tết).

- Giao ƯBND phường Dương Đông chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm tra
trật tự đô thị, Đội Thanh tra giao thông, Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công
an thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng phối hợp hướng dẫn các
chủ phương tiện và nhân dân lun thông, đi lại vào khu vực nói trên.

UBND thành phố thông báo đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các
chủ phương tiện và nhân dân được biết và chấp hành nghiêm thông báo này./.^r
Nơi nhận: CHỦ TỊCH ^
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- CT và các PCT thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Công an thành phố
- Đội Thanh tra giao thông;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Trung tâm VH-TT và TT thành phố
Thông báo lên hệ thống truyền thanh (03 đêm);
- UBND các xã, phưòng;
- LĐVP, CVNC; Huỳnh Quang H
- Lưu: VT.
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