
     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  3  năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về việc gián đoạn lưu thông qua cầu Viên Bình  

 trên đường tỉnh 934 và đường thủy nội địa trên kênh Viên Bình - Trà Đuốc thuộc địa 

phận xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. 

  

Căn cứ Quyết định số 4138/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng mới 4 cầu Viên 

Bình, Trà Mơn, Lịch Hội Thượng, Hội Trung (ĐT.934), tỉnh Sóc Trăng. Qua xem xét 

đề nghị của Liên doanh Công ty TNHH Xây dựng Mai Quang - Châu Thới tại Công 

văn số 08/CV.LDMQ-CT ngày 09/3/2022 về việc xin tạm gián đoạn giao thông 

đường thủy và phân luồng điều tiết giao thông đường bộ để tháo dỡ, xây dựng cầu 

Viên Bình thuộc huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc 

Trăng xin thông báo: 

1. Đối với đường bộ  

Kể từ ngày 17/3/2022 đến hết ngày 31/12/2022 các phương tiện xe mô tô hai 

bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe thô sơ và xe ô tô có tổng tải trọng nhỏ hơn 

hoặc bằng 10 tấn lưu thông qua cầu tạm trên đường tỉnh 934 (bên cạnh cầu Viên 

Bình) theo hướng dẫn của người điều tiết giao thông và hệ thống báo hiệu tại hiện 

trường.  

Các phương tiện xe ô tô có tổng tải trọng lớn hơn 10 tấn lưu thông từ thành phố 

Sóc Trăng đi huyện Trần Đề và ngược lại, lưu thông đi theo hướng: 

Các tuyến đường đô thị thành phố Sóc Trăng – Đường tỉnh 934B – Quốc lộ 

Nam Sông Hậu - huyện Trần Đề và ngược lại. 

2. Đối với việc hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên kênh Viên Bình  

Kể từ ngày 17/3/2022 đến hết ngày 24/8/2022, giao thông đường thủy nội địa 

trên kênh Viên Bình 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 cầu tạm và kênh Viên Bình 

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 Trần Đề;  

- Phòng KTHT huyện Trần Đề;  

- Liên doanh Công ty TNHH Xây dựng  

Mai Quang - Châu Thới; 

- UBND xã Viên Bình; 

- Phòng QLVT, PT&NL;  

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, QLKCHTGT. 
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