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THÔNG BÁO
(V/v điều tiết giao thông để thi công sửa chữa cầu Sa Đéc tại Km3+139 trên tuyến
đường ĐT.848, thuộc địa phận thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp)
Thực hiện triển khai thi công sửa chữa cầu Sa Đéc tại Km3+139 trên tuyến
đường ĐT.848 theo kế hoạch sửa chữa bảo trì công trình đường bộ trên các tuyến
đường Tỉnh;
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao
thông và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công tiến hành triển khai thi công sửa
chữa nhanh chóng sớm hoàn thành công trình.
Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp thông báo
Cấm tất cả các phương tiện có tổng trọng tải lớn hơn 5,0 tấn hoặc chở người
quá 15 chổ lưu thông qua cầu Sa Đéc tại lý trình Km3+139 trên tuyến ĐT.848, thuộc
thành phố địa phận Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
Nhóm các phương tiện nêu trên lưu thông theo hướng từ thành phố Sa Đéc đi
thành phố Cao Lãnh (từ bờ Nam qua bờ Bắc kênh Lấp Vò – Sa Đéc) và ngược lại đề
nghị lưu thông qua đường vành đai ĐT.848 cầu Sa Đéc 2.
Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký đến khi hoàn thành việc sửa chữa sẽ
có Thông báo sau.
Đề nghị tất cả người và phương tiện khi tham gia giao thông qua cầu Sa Đéc
phải chú ý quan sát và tuân thủ nghiêm các quy định về hệ thống báo hiệu an toàn
giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông trong thời gian
sửa chữa tại khu vực cầu Sa Đéc.
Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp xin Thông báo đến tất cả người và phương
tiện khi tham gia giao thông được biết, đề nghị nghiêm túc thực hiện./.
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