
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Trùng Khánh, ngày         tháng 9  năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Về việc điều tiết phương tiện giao thông qua khu vực  

tổ chức Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc tỉnh Cao Bằng năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3142/KH-TBNDTT ngày 06 tháng 9 năm 2019 của 

Tiểu ban Nội dung – Tuyên truyền, Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh 

về việc tổ chức Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc tỉnh Cao Bằng năm 2019. 

Để đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc 

tại khu vực diễn ra lễ hội du lịch Thác Bản Giốc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 

Bằng. 

 Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh thông báo thời gian điều tiết các 

phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường qua khu vực Thác Bản Giốc, xã 

Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh như sau:  

1. Bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ 30 phút, ngày 5- 6 tháng 10 năm 2019 các loại 

phương tiện không tham gia giao thông trên tuyến đường qua khu vực Thác Bản 

Giốc, xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh hoặc các phương tiện có thể di chuyển 

theo đường Tỉnh lộ 207. 

 2. Công ty xe Buýt Hòa Bình sẽ đưa đón đại biểu, du khách trong khu vực 

Thác Bản Giốc trong thời gian diễn ra Lễ hội. 

3. Các lực lượng điều tiết giao thông hướng dẫn để xe ô tô. xe máy, xe trưng 

dụng, xe đại biểu, khách mời và nhân dân vào bãi đỗ xe đã được quy định theo chỉ 

dẫn của Ban tổ chức. 

Trong thời gian tổ chức điều tiết giao thông nói trên, các phương tiện và 

người tham gia giao thông tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. 

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh thông báo đến các cơ quan, tổ chức và 

nhân dân biết để phối hợp thực hiện, đảm bảo cho Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc 

năm 2019 diễn ra thành công, tốt đẹp./. 

 Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh (ph/h); 

- Sở GTVT Cao Bằng (ph/h); 

- BCH BĐ Biên phòng tỉnh (ph/h) 

- UBND huyện Hạ Lang (ph/h); 

- Công ty VIETTEL Cao Bằng; VNPT Cao Bằng (ph/h);  

- CT, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Công an huyện, các Tiểu ban; 

- Các Đồn BP Đàm Thủy; 

- Công ty xe buýt Hòa Bình; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hải 
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