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THÔNG BÁO 

Về việc hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên rạch Khém Sâu  

thuộc địa phận huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. 

  

Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 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 1170/BQLDA2-PDA1 

ngày 30/11/2022 về việc thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa phục vụ 

thi công xây dựng cầu Khém Sâu, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.  

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng xin thông báo: 

Kể từ ngày 07/12/2022 đến hết ngày 05/12/2023, giao thông đường thủy nội địa 

trên rạch Khém Sâu tại khu vực thi công sẽ bị hạn chế.  

Tại khu vực thi công được bố trí hệ thống báo hiệu giao thông đường thủy nội 

địa. Người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành sự điều tiết, hướng dẫn 

của đơn vị thi công, chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông tại khu vực thi công để 

đảm bảo an toàn giao thông. 

 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 qua rạch Khém Sâu được biết.  

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

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Đài PT – TH Sóc Trăng;  

- Ban Quản lý dự án 2;  

- UBND huyện Cù Lao Dung;  

- Công ty TNHH MTV Hằng An - Sóc Trăng;  

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, QLKCHTGT. 
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