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Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc phân luồng giao thông tạm thời khắc phục sự cố 

do tàu Outrivaling 3 va xô vào công trình cầu Hoàng Văn Thụ 

 

Để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian khắc phục sự cố tàu Outrivaling 

3 va xô vào công trình cầu Hoàng Văn Thụ, Sở Giao thông vận tải tổ chức phân 

luồng như sau: 

- Kể 18 giờ 00 phút ngày 21/4/2022, cấm tất cả các phương tiện lưu thông hai 

chiều qua cầu Hoàng Văn Thụ. 

- Phân luồng cho các phương tiện lưu thông từ khu vực Trung tâm thành phố đi 

huyện Thủy Nguyên và ngược lại đi theo lộ trình: đường Nguyễn Tri Phương ÷ 

đường Bạch Đằng ÷ đường dẫn Nam Cầu Bính ÷ cầu Bính ÷ đường tỉnh 359.  

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (để B/cáo); 

- Công an TP, Phòng CSGT bộ, săt       

- UBND quận Hồng Bàng; 

- UBND huyện Thủy Nguyên; 

- Thanh tra Sở GTVT; 

- Cổng thông tin điện tử TP; 

- Các báo: HP, ANHP, đài PTTH HP (để đưa tin); 

- Phòng Quản lý vận tải; 

- Hiệp hội Vận tải; 

- Website Sở GTVT; 

- Lưu: VP, HTGT&ATGT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Duy Tùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (để ph/hợp) 
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