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KUBND TNH DONG THAP
SO' GIAO THÔNG VN TA!

CONG HOA XA 1-191 CHU NGHIA IET NAM
Dc fIp - Ty' do - Hnh phuic

s&,f1g /TB-SGTVT

Dng Tháp, ngày2..5 tháng 11 nãni 2020
THÔNG BAO

V/v cut giao thông duô'ng thüy ni dla tuyên song Cui Sao ThLr9ng
khu vtrc thi cong cu Bhnh Trutig thuc Dtj an Duông SO' Tn' Phap két nôi
du'ô'ng Tin VIt HOa

KInh

gui:
- Các co quan truyn thông báo chI;
- Các to chirc cá nhân vn tâi dithng thüy.

D phc vli lao 1p darn cu DInh Trung thuc Di,r an Du'ing S& Tu' Pháp
kêt nôi du&ng Tan Vit Hôa trén tuyên song Cái Sao Thiiqng, S& Giao thông
vn tâi tinh Dông Tháp thông báo:
- Ct giao thông du'ô'ng thüy ni dja trên tuyn song Cái Sao ThupTig (song
Dlnh Trung) khu vrc thi cong câu DInh Trung thuc dja phn phung M9 Phü,
phung 1 và phung 3, thành phô Cao Länh, tinh Dông Tháp vào ngày
26/11/2020. Thôi gian cii the nhu sau:
+Sángtü7hO0dn 11h30;
+ Sang tü' 13h00 dn 17h00.
- Ctm tAt cã các phu'o'ng tin thug lu'u thông qua khu virc trong thi gian
nêu trén.
Sâ Giao thông vn tãi kInh dé nghj các co quan truyên thông, báo chI, các
co quan có lien quan, các don vj vn tãi thông báo rng râi ni dung trên cho các
to chirc, cá nhân tharn gia vn tâi ththng thüy qua khu vrc trên vâ nhân dan thrcc
biêt, b trI vic luu thông, di lai cho thutn tin./.
Noi n/ian:

KT. ClAM DOC

- Vi' Ban ATGT Linhi "báo cIo"
GD. cãc PGL) Si;
- UE3NL) TI Can Lnh.
- Phông CSG1' Dng !Iiip;
- Ban QLDA DTXDCTGT
- Phong QLDT TI Cao Lanh;
(dê phôi hcip)
- UBND các phtring 3 vã M5 Pht:
- Thaiih Ira Sà (fl'VT;
CLy CF XDCT IrLrng L)c 'thii'c I ién"
- Dñi P'I'&TH DOng 'I'hiap
"l,
- Rao )Cm2 'I'háp:
J (nhi thOng bão)
• ,tiu \' I'.

Trn Ngô Minh TuKn

CONG TV CP XD CONG TRINII
TRUNG LQC
S& 109/BTIKTKT.TL
D nghj thông báo hqn chl giao
thông c'htàng th4y kênh DInh Trung, TP Cao
Länh phyc vy lao lap dam cáu DInh Trung
Km 0+167";

CONG HOA XA 1191 CHU NGHA V1I1T NAM
Bôc Ip - Tu do - Hiih phüc
TP.Hö' ChI Minh, ngày 23 tháng 11 näm 2020

KInh gfri:
- S giao thông vn tâi tinh Dng Tháp;
- Ban quán 1 dir an dâu tx xây drng cong trInh giao thông;
- Cong ty cô phn quân 1 báo trI ththng thüy ni dja so 15;
CAn ci'x hçp dng thi cong xây dung cong trInh s6 85/HB-XL.2018. "V vic thi cong
xây drng gói thâu so 9: Thi cong xAy dijng cAu DInh Trung Km0+167 thuc dix an dtr&ng
S& Tix Pháp kêt noi dix&ng Tan Vit HOa, thành phô Cao LAnh, k ngày 25 tháng 12 nam
2018 gifla Ban quãn 1 dix an dau tu xây dung cong trInh giao thông tinh Bong Tháp và
Cong ty cô phân xây dirng cong trInh Trtrng Lc.
CAn cr Hcrp dng s6 07/HDDT ngãy 28/1/20 19 gifla Cong ty c phn xây dxng cong
trinh Tnxrng Lc và Cong ty c6 phân quãn 1 bâo tn dix&ng thüy nOi dja so 15 ye vic thuê
phao, báo hiu và thrc hin diêu tiêt dAm bAo giao thông thUy phi,ic vi thi cong cong trInh
câu BInh Trung virçYt qua kênh Dinh Trung thuc dja phn Tp Cao Lânh, tinh BOng Tháp.
CAn cir VAn bàn s6 1 30/SGTVT-PC&AT ngày 1/2/2019 cüa Sci Giao thông vn tAi
tinh Bong Tháp, ye vic chap thun phwrng an dAm bAo an toAn giao thông dirOng b,
dtthng thüy gói thâu so 9 phc vv thi cong câu Dinh Trung vu9't qua kênh Dmnh Trung thuc
dja phn Tp Cao LAnh, tinh BOng ThAp.
CAn cir tInh hInh thrc t thi cong lao dAm ti hin tnrng.
Bn vi thi cong kmnh trinh S& giao thông 4n tAi tinh Dng Tháp, Ban quãn l dix an
*
dâu ti.r xây di,rng cong trInh giao thông Bong Tháp xem xét thông bAo hn chê giao thông
dtr?yng thüy trên kênli Dinh Trung phiic vi lao lAp dam câu DInh Trung nhjp cau (T2-T3)
den các cr quan chüc n.ng: "Thöi gian Izçrn cue giao 1/lông dwt'rng l/züy 01 ngày
26/11/2 020 (Tlthi gian h9n c/il 1uing b& du tfr 7h00 dIn 17/zOO,).
Dmi vj thi cong rAt mong sam nhn duc vAn bàn thông bAo cüa Chü du ttx: S giao
thông 4n tAi tinh Bong Tháp, Ban quAn 1 di,r An dâu ti.r xay drng cong trinh giao thông
Bong ThAp.
Tren trQng cAm c/ni.
Ncri nhán:
- Nhu trén;
- Liru TL/KTKT.
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