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TP. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc cấm xe chở vật liệu lưu thông trong nội ô
thành phố Cao Lãnh trong dịp tết Nguyên đán
Để giữ gìn vệ sinh chung cho đô thị, tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân
Nhâm Dần trong quang cảnh khang trang sạch đẹp và an toàn, Ủy ban nhân dân
thành phố Cao Lãnh thông báo:
1. Cấm tất cả các loại xe vận chuyển vật liệu xây dựng (đất, cát, đá, gạch,
xi măng, bê tông,…) lưu thông trên các trục đường thuộc nội ô thành phố Cao
Lãnh trong dịp tết Nguyên đán, ngoại trừ các xe: Công an, Quân sự làm nhiệm
vụ, xe thực hiện công tác vệ sinh môi trường (vận chuyển rác, tưới rửa đường,
sửa chữa điện,…). Riêng các xe thi công các công tác phục vụ Tết phải có giấy
phép của Phòng Quản lý đô thị.
2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/01/2022 đến hết ngày 06/02/2022
(nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày Mùng 6 tháng Giêng
năm Nhâm Dần).
3. Công an Thành phố kết hợp với lực lượng Thanh tra giao thông tổ chức
tuần tra thường xuyên để xử lý kịp thời những phương tiện vi phạm.
Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh giao trách nhiệm cho Phòng Quản
lý đô thị Thành phố phối hợp với Công an Thành phố và Ủy ban nhân dân các
xã, phường tổ chức thực hiện tốt nội dung thông báo này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND Tỉnh (b/c);
- Sở GTVT (b/c);
- Công an Tỉnh (b/c);
- Các Sở, Ban ngành Tỉnh trên địa bàn TP;
- Thành ủy, HĐND TP (b/c);
- CT và các PCT/UBND TP;
- Công An TP (thực hiện);
- Các Phòng, Ban ngành TP;
- UBND xã, phường (thực hiện);
- Trung tâm VHTT&TT TP (phổ biến);
- Lưu: VT, CV/QLĐT.
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