
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH TÙNG

Số: …./TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Tùng, ngày 29  tháng 08  năm 2022

THÔNG BÁO
V/v tạm dừng lưu thông tuyến đường từ La Xá – Đoàn Phú

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15 tháng 01 năm 2022 của 
HĐND xã Thanh Tùng về việc nâng cấp tuyến đường từ La Xá đi thôn Đoàn 
Phú.

Căn cứ Quyết định 43/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của UBND 
xã Thanh Tùng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu 
số 07: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn Đoàn 
Phú – La Xá; Đoạn từ đường 392 đến khu dân cư La Xá, xã Thanh Tùng.

Căn cứ hợp đồng số 09 về việc thi công tuyến đường từ thôn La Xá đi 
thôn Đoàn Phú.

UBND xã Thanh Tùng thông báo về việc tạm dừng lưu thông trên tuyến 
đường từ thôn La Xá – Đoàn Phú cụ thể như sau:

1. Thời gian tạm dừng lưu thông tuyến La Xá – Đoàn Phú bắt đầu từ 7h30 
phút ngày 31 tháng 08 năm 2022, thời gian tiếp tục lưu thông trở lại dự kiến 5 
tháng ( hoặc đến khi hoàn thành công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường từ La 
Xá đi thôn Đoàn Phú ).

2. Đối với tập thể, cá nhân ( đặc biệt là học sinh của hai nhà trường tiểu 
học và trung học cơ sở xã Thanh Tùng ) có nhu cầu đi lại từ thôn La Xá đi thôn 
Đoàn Phú ( hoặc ngược lại ) thì di chuyển theo tuyến đường 392.

3. Đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn toàn xã di chuyển vào khu vực 
Phú Cốc thôn Đoàn Phú thì lưu thông theo tuyền đường từ nhà ông Đang – 
Đường 392.

4. Đối với hộ gia đình nằm trên tuyến đường từ nhà ông Chỉnh đến đường 
392 căn cứ tình hình thực tế bố trí phương tiện giao thông đi lại cho hợp lý.

5. Yêu cầu các hộ không được dừng, đỗ phương tiện, để vật liệu xây dựng 
, biển bảng quảng cáo, bầy biện hàng quán trên tuyến đường đang thi công.

Trên đây là thông báo của UBND xã Thanh Tùng, đề nghị tập thể, hộ gia 
đình, nhân dân trên địa bàn toàn xã được biết và thực hiện nghiêm túc nội dung 
thông báo này.
Nơi nhận:

- Đài truyền thanh xã (để thông báo);
- Các thôn, ban ngành đoàn thể ( để 

tuyên truyền );
- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Vũ Thế Tuấn
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