
    UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 601 /SGTVT-QLGT Lâm Đồng, ngày 28 tháng 4 năm 2021 

V/v phân luồng giao thông tạm thời 

trên đèo Prenn và đèo Mimosa từ 

ngày 30/4/2021 đến hết ngày 

03/5/2021 

  

   

Kính gửi:  

       - Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt; 

         - Thanh tra Giao thông; 

Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng nhận được văn bản số 2460/UBND-

QLĐT ngày 28/4/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt về việc hỗ trợ 

tăng cường đảm bảo an toàn trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 

và 01/5/2021, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau: 

Thống nhất thực hiện phân luồng, tuyến tổ chức giao thông tạm thời 

trên đèo Prenn và đèo Mimosa từ ngày 10h00 ngày 30/5/2021 đến hết ngày 

12h00 ngày  03/5/2021 như sau: 

+ Tuyến đường đèo Prenn: Cấm xe tải lưu thông trên hai chiều lên và 

xuống đèo; Cấm xe ô tô trên 16 chỗ ngồi (không bao gồm xe buýt công cộng) 

lưu thông theo chiều đi lên đèo Prenn, kể cả phương tiện từ điểm du lịch thác 

Datanla và Khu du lịch hồ Tuyền Lâm lên Đà Lạt. 

+ Tuyến đường đèo Mimosa: Không hạn chế các loại phương tiện tham 

gia giao thông theo cả hai chiều (như phương án từ trước đến nay). 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt chỉ đạo đơn vị chuyên 

môn bố trí các biển báo hiệu đường bộ (tạm thời trong các ngày phân luồng 

điều chỉnh) theo quy định tại các vị trí phù hợp. 

- Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Công 

an thành phố Đà Lạt bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các 

điểm nút ra, vào hai tuyến đường nói trên để đảm bảo giao thông thuận lợi, an 

toàn.  

- Giao Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao 

thông thực hiện điều tiết, phân luồng giao thông khi có yêu cầu./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh “thay báo cáo”;  
- Như trên; 

- Giám đốc Sở “để báo cáo”; 

- Đ/c Tuấn – Phó Giám đốc; 

- CA thành phố Đà Lạt; 

- Ban QLBTĐB; 

- Lưu: VT, QLGT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐÔC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Gia 
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