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THÔNG BÁO  

(V/v hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên sông Rạch Vọp,  

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng)   

                                                                                            

Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy 

định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa và xem xét đề nghị tại Công văn số 

1425/BQL10-BĐHDA ngày 13/12/2022 của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng 

thủy lợi 10, Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng xin thông báo:  

Kể từ ngày 20/12/2022  đến ngày 20/12/2023, giao thông đường thủy nội địa 

trên sông Rạch Vọp tại khu vực thi công công trình Kè phòng, chống sạt lở bờ 

sông Rạch Vọp thuộc dự án Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực đồng 

bằng sông Cửu Long bị hạn chế giao thông đường thủy nội địa. 

Tại khu vực thi công công trình Kè phòng, chống sạt lở bờ sông Rạch Vọp 

thuộc dự án Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực đồng bằng sông Cửu 

Long thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng được bố trí hệ thống báo hiệu đường 

thủy nội địa và nhân viên trực điều tiết. Người điều khiển phương tiện giao thông 

đường thủy nội địa phải chấp hành sự điều tiết, hướng dẫn của đơn vị thi công, 

chấp hành hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa tại khu vực thi công để đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông.  

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng xin thông báo để các tổ chức, cá nhân 

có nhu cầu lưu thông trên tuyến sông Rạch Vọp được biết. Khi có sự thay đổi, Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng sẽ thông báo sau.  

Lưu ý: Trước khi thi công, đề nghị Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 

10 liên hệ Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng thông báo trước 03 ngày./. 

  Nơi nhận: 
- Các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh;   

- Đài PT - TH Sóc Trăng;  

- Các cơ quan truyền thông, báo chí;  

- UBND huyện Kế Sách; 

- Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10;  

- Các doanh nghiệp vận tải;  

- Phòng QLVT, PT&NL;  

- Thanh tra Sở GTVT;  

- Lưu: VT, QLKCHTGT.  
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