
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                             
Số:             /TB-UBND 

 

Thành phố Cao Bằng, ngày          tháng 9 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Tạm thời dừng việc cho phép xe ôtô dừng, đỗ tại các tuyến đường  

xung quanh khu vực Vườn hoa trung tâm thành phố Cao Bằng 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 247-KHPH/UBND-ĐTN ngày 24 tháng 8 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

thành phố Cao Bằng tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm - Thắp sáng 

ước mơ thiếu nhi Thành phố” Chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát 

triển thành phố Cao Bằng (25/9/2012 – 25/9/2022). 

Để tổ chức hoạt động “Đêm hội trăng rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi 

Thành phố năm 2022 an toàn tuyệt đối phục vụ Nhân dân vui tết Trung thu. Ủy 

ban nhân dân thành phố Cao Bằng thông báo tới toàn thể các cơ quan, đơn vị, 

các tổ chức, cá nhân và toàn thể Nhân dân thời gian tạm thời dừng việc cho 

phép xe ô tô dừng, đỗ tại các tuyến đường xung quanh khu vực vườn hoa trung 

tâm thành phố Cao Bằng cụ thể như sau: 
 

Từ 17 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút ngày 09 tháng 9 năm 2022 trên 

các tuyến đường Hoàng Đình Giong, phố Hoàng Văn Thụ, Hoàng Như xung 

quanh khu vực Vườn hoa Trung tâm.  

Vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng thông báo tới toàn thể các cơ 

quan, đơn vị các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân được biết và thực hiện./. 

   
Nơi nhận: 
- TT Thành ủy, HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- CVP, các PCVP HĐND&UBND TP; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị UBND TP; 

- Công an TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Trung tâm văn hóa&TT TP; 

- Cổng thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH                              

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
 


		2022-09-06T11:42:29+0700


		2022-09-06T16:13:20+0700


		2022-09-06T16:13:20+0700


		2022-09-06T16:13:20+0700




