
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ 

Số:  3096  /UBND-GT 
V/v sử dụng lòng đường Trần  

Hưng Đạo (phía chợ Đông Ba). 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Huế, ngày  14    tháng 8 năm 2019 

       Kính gửi:  

- Công an Thành phố; 

- Ban Quản lý chợ Đông Ba; 

- UBND phường, Công an phường Phú Hòa. 

UBND Thành phố nhận được Công văn số 84/TTr-BQL ngày 31/7/2019 

của Ban Quản lý chợ Đông Ba về việc đề xuất phương án sử dụng lòng đường 

Trần Hưng Đạo (phía chợ Đông Ba) để tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm xây dựng và 

phát triển chợ Đông Ba. Sau khi xem xét Công văn số 1483/QLĐT ngày 

12/8/2019 của Phòng Quản lý Đô thị (có đính kèm), UBND Thành phố có ý kiến 

như sau: 

1. Thống nhất theo đề xuất của Phòng Quản lý Đô thị tại nội dung Công 

văn số 1483/QLĐT nêu trên, cụ thể: Cho phép Ban Quản lý chợ Đông Ba sử dụng 

½ mặt đường Trần Hưng Đạo (luồng phía chợ Đông Ba) đoạn từ đường Tân Thiết 

đến giáp cầu Gia Hội để tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm xây dựng và phát triển chợ 

Đông Ba. 

2. Công an Thành phố chủ động bố trí lực lượng để tổ chức giao thông trên 

đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Gia Hội) nhằm đảm bảo an 

toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông trong thời gian tổ chức lễ kỷ niệm. 

3. UBND phường, Công an phường Phú Hòa: Chủ động phân công, bố trí 

lực lượng cùng phối hợp với Công an Thành phố, Bản Quản lý chợ Đông Ba để 

đảm bảo an ninh, an toàn giao thông tại khu vực tổ chức lễ kỷ niệm. 

4. Ban Quản lý chợ Đông Ba: 

- Khẩn trương gửi kế hoạch và chương trình tổ chức để Công an Thành 

phố, UBND phường, Công an phường Phú Hòa và các đơn vị có liên quan nắm 

bắt, phối hợp thực hiện. 

- Có trách nhiệm phân công lực lượng hướng dẫn để đảm bảo an ninh, an 

toàn giao thông trước và sau khi tổ chức lễ kỷ niệm; đồng thời lưu ý có phương án 

Phòng cháy chữa cháy.  

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương 

triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận:                                 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Phòng QLĐT; 

- Đội QLĐT TP; 

- CVP, PCVP phụ trách; (đã gửi trên HTQLVB) 

- VT, CVĐC, T.9. 
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