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THÔNG BÁO 
Điều chỉnh. ìtổ chức giao thông trên đường Tôn Thất Thuyết đoạn từ nhà S99A 

đến đưò"Elg Liên Phường 1, Quận 4 phục Vụ thi công Dự án Cải thiện môi 
trlrờng nước thành phổ, giai đoạn 2 

Nhằ1n đảm bảo điều kiện tổ chức thì công Dự án Cải thiện môi trường nước 
thành phế›, giai đoạn 2 trên đường Tôn Thất Thuyết tại gíao lộ đường Phường 1, 
Quận 4 dí) BaI1 Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông làm chủ 
đầu tư, Scỳ Gíao thông vận tải thông báo: 

Kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021: cấm Xe 
ô tô Và xes O3 bánh lưu thông trên đường Tôn Thất Thuyết đoạn từ nhà S99A đến 
đường Lilêlì Phường 1. Lộ trình lưu thông thay thế tham khảo: 

- Lộ trình 1: đường Tôn Thất Thuyết -› đường Nguyễn Khoáì -› đường 
Phường 1 -› đường Lỉên Phường 1 và ngược lạí. 

- Lộ trìlìlì 2: đường Tôn Thất Thuyết -› đường Nguyễn Khoái -› đưòng 
Bển Vân Ebồn -› đường Đường Liên Phường 1 và ngược lại. 

ị_ỊíLlVgườỉ điếu khiến phưong tiện khi lưu thông qua khu ì7ựC tổ chú'c thì 
công cần giản! tốc độ và châịỹ hành theo hưóng dẫn của lực lưọng điếu tiết gíao 
thông, cảiơh sát giao thông hoặc theo hưóng dẫn của hệ thống báo hiệu gíao thông 
trên đườĩrgr. 

Đổi VỚI' c'ác phưong tiện giao thông của cả nhân, tố chức trong khu vực bị 
ảnh hưỏng có như cầu lưu thông trong thời gian bị hạn chể để nghị Z"rực tíêịtỹ liên 
hệ Ban Q`uâr1 lỷ dị: án đầu tư xây dụng các công trình gíao thông' (sổ 3 ]Vgu}'ễrl 
Tl1ịDíệu, Ị7l'1ưỒ71g Võ Thị Sáu, Quận 3,` Sổ điện thoại." (028)-39.3 00. 530) để được 
hỗ trợ, tạto điểu kiện lu'Zl tlĩông./. 
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