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THÔNG BÁO 

Về việc cấm phương tiện thủy nội địa lưu thông qua khu vực thi công lao lắp dầm cầu 

Kênh Mới - Khánh Hòa trên kênh Vĩnh Châu thuộc dự án Tuyến đường trục phát 

triển kinh tế Đông Tây tỉnh Sóc Trăng thuộc phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. 

  

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

về hoạt động đường thủy nội địa; 

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án 2 tại Công văn số 1300/BQLDA2-PDA1 

ngày 26/12/2022 về việc thông báo hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa phục vụ 

thi công xây dựng cầu Kênh Mới - Khánh Hòa (lao lắp dầm cầu) trên kênh Vĩnh 

Châu thuộc dự án Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây tỉnh Sóc Trăng, Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng xin thông báo: 

Kể từ ngày 01/01/2023 đến ngày 08/01/2023, cấm tất cả các phương tiện thủy 

nội địa lưu thông qua khu vực thi công lao lắp dầm cầu Kênh Mới - Khánh Hòa trên 

kênh Vĩnh Châu thuộc dự án Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây tỉnh Sóc 

Trăng, thời gian cụ thể như sau: 

- Buổi sáng: Từ 08 giờ đến 11 giờ. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Khoảng thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ và từ 17 giờ chiều hôm trước đến 08 giờ 

sáng hôm sau, các phương tiện thủy nội địa lưu thông theo hướng dẫn của nhân viên 

điều tiết giao thông và hệ thống báo hiệu giao thông tại hiện trường. Đề nghị người 

điều khiển phương tiện thủy nội địa khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối 

tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng 

điều tiết khống chế, đảm bảo an toàn giao thông thủy tại hiện trường. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng kính đề nghị các cơ quan truyền thông, 

báo chí, các cơ quan có liên quan, các đơn vị kinh doanh vận tải thông báo rộng rãi 

nội dung trên để tổ chức, cá nhân tham gia vận tải đường thủy nội địa qua khu vực thi 

công lao lắp dầm cầu được biết.  

Khi có sự thay đổi, Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng sẽ thông báo sau./. 

 

Nơi nhận: 
- Các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh; 
- Đài PT - TH Sóc Trăng; 
- Ban Quản lý dự án 2; 

- UBND TX Vĩnh Châu; 

- UBND phường Khánh Hòa; 

- Phòng QLVT, PT&NL;  

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, QLKCHTGT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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