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UBND TINH DONG THAP
S GIAO THÔNG ViN TA!
S1M4JTB-SGTVT

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DOc p - Ti do - Hanh phóc
Dcing Tháp, ngày 30 tháng I / näm 2020

THÔNG BAO
V/v hn ch giao thông du*ng thüy ni d!a phyc vy thi cong xãy
diyng can An Phong-K27 bc qua kênh An Phong-M Hôa ti
km49+250, thuc xã Tan Kiu, huyën Tháp Mtrôi
KInh giri:
- Các ca quan truyn thông, báo chI;
- Các to chirc ,cá nhân vn tâi &thng thüy ni dla.
Theo van ban s 509/BQLDA&PTQD ngãy 18/11/2020 cua Ban Quán 1'
dçr an và phát triên qu dat huyn Tháp Mithi ye vic phê duyt phuong an dam
bâo an toàn giao thông du&ng thüy ni dja phyc vy thi cong xãy dirng câu An
Phong-K27 bäc qua kênh An Phong-M Hôa tai km49+250, thuc xã Tan Kiêu,
huyn Tháp Mi.r?i;
D dam bão an toàn giao thông du&ng thüy ni dja phyc vy thi cong xây
drng câu An Phong-K27 bäc qua kênh An Phong-M5' Hôa tai km49+250, thuc
xã Tan Kiêu, huyn Tháp Mii?yi, tinh Dông Tháp, S Giao thông van tai tinh
Dông Tháp xin thông báo:
- K tr ngày 01/12/2020 dn ht ngày 30/11/202 1, giao thông dumg thüy
ni dja trén tuyên kênh An Phong-M Hôa tai km49+250, thuc xâ Tan KiCu,
huyn Tháp Mtxi bj han chê;
- Các phi.rong tin thuS' khi kru thông dn khu virc nay phãi tuyt di tuân
thu theo sir hu&ng dan cüa h thông báo hiu du?ng thuS' ni dja Va hrc Iu'çmg
diêu tiêt, khOng chê, dam báo an toàn giao thông di.thng thuS' tai hin trung.
Sâ Giao thông vn tãi kInh d nghj các ca quan tmyn thông, báo chI, các
cci quan có lien quan, các dan vj vn tãi thông báo rng râi ni dung trên cho các
to chüc, cá nhân tham gia 4n tâi dixing thüy qua khu vrc trên vã nhân dan du'çyc
biêt, bô tn vic hru thông, di lai cho thun tin./. ..'/
No'i nhn:
- GD, các PGD S?i;
- UBND huyn Thap Mutii;
- PhOng CSGT Dong Tháp;
- Phông KT&HT huyn Tháp Mu?ii:
(dé phôi hcip)
- IJBND x Tan Kiêu;
- Thanh tra Si GTVT;
- Ban QLDA &PTQD huyn Tháp Mtthi:
- Dài PT&TH Dông map;
- Bâo Dng Tháp;
J (nh& thông báo)
- Luu VP, PCAT(ch).
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