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TP. Cao Lãnh, ngày 10 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc cắt giao thông tạm thời để tổ chức các hoạt động
mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022
Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 12 ngày 9 tháng 2011 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định về Quản lý hệ thống hạ
tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Căn cứ Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân thành phố Cao Lãnh về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng –
mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022.
Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh thông báo cắt giao thông tạm thời để
tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 như sau:
1. Cắt giao thông tạm thời đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường Đặng
Văn Bình đến đường Võ Trường Toản), Phường 1, thành phố Cao Lãnh.
2. Thời gian cắt giao thông từ ngày 09/01/2022 đến hết ngày 08/02/2022
(nhằm ngày 07 tháng Chạp đến hết Mùng 8 Tết).
3. Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Thành phố thực hiện
các nội dung sau:
- Phối hợp với đơn vị thi công bố trí các biển chỉ dẫn thay đổi hướng giao
thông qua khu vực cắt giao thông tạm thời theo quy định.
- Tạo điều kiện cho các cơ quan nằm trên đoạn đường thực hiện cắt giao
thông có thể lưu thông tiếp cận trụ sở được thuận lợi.
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 1 thông tin việc cắt giao thông tạm
thời trên các phương tiện truyền thanh.
Thông báo báo này thay thế Thông báo số 03/TB-UBND ngày 08 tháng 01
năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh.
Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh kính thông báo đến các cơ quan, tổ
chức và toàn thể người dân trên địa bàn được biết./.
Nơi nhận:
- UBND Tỉnh;
- Các Sở, ngành Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND TP;
- Phòng QLĐT; VHTT TP;
- Trung tâm VHTT&TT TP;
- Ban QLCTCC TP;
- Đội QLTTĐT TP;
- Công an TP;
- UBND Phường 1;
- Lưu: VT, CV/QLĐT.
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