
     UBND TỈNH SÓC TRĂNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

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

       Số:        /TB-SGTVT                 Sóc Trăng, ngày      tháng  9  năm 2021 

THÔNG BÁO 

(V/v hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên sông Mỹ Thanh,  

huyện Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) 

 

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

quản lý đường thủy nội địa và qua xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Xây lắp điện I tại 

Công văn số 1127/CV-PCC1-KTCN ngày 24/9/2021, Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng 

xin thông báo: 

- Kể từ ngày 01/10/2021 đến ngày 07/10/2021, giao thông đường thủy nội địa trên 

sông Mỹ Thanh tại khu vực thi công đường dây điện vượt trên không sông Mỹ Thanh thuộc 

huyện Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng bị hạn chế giao thông đường thủy nội địa. 

- Thời gian thi công trong ngày: từ 08 giờ đến 16 giờ. 

+ Buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ: Cấm tất cả các phương tiện thủy nội địa lưu thông. 

+ Buổi trưa từ 11 giờ đến 13 giờ: Phương tiện thủy nội địa lưu thông bình thường. 

+ Buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ: Cấm tất cả các phương tiện thủy nội địa lưu thông. 

- Tại khu vực thi công đường dây vượt trên không sông Mỹ Thanh thuộc huyện Trần 

Đề, thị xã Vĩnh Châu được bố trí hệ thống báo hiệu giao thông đường thủy nội địa và nhân 

viên điều tiết (nếu xảy ra ùn tắc giao thông trong khoảng thời gian dài, nhân viên điều tiết 

phải có biện pháp giải tỏa người, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn); 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 giao thông 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 tuyến giao thông đường thủy nội địa trên sông Mỹ Thanh được biết. Khi có sự 

thay đổi, Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng sẽ thông báo sau.  

Trước khi thi công, đề nghị Công ty Cổ phần Xây lắp điện I liên hệ Đài Phát thanh và 

Truyền hình Sóc Trăng thông báo trước 03 ngày.  

Thông báo này thay thế Thông báo số 1516/TB-SGTVT ngày 27/8/2021 của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Sóc Trăng./. 

 

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

- Các cơ quan truyền thông, báo chí; 

 

- UBND thị xã Vĩnh Châu; 

- UBND huyện Trần Đề; 

 

- Công ty cổ phần xây lắp điện I; 

- Các doanh nghiệp vận tải; 

 

- Phòng QLVT, PT&NL;  

- Thanh tra Sở GTVT; 

- Lưu: VT, QLKCHTGT.  
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