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Dng Tháp, ngày2 tháng 9 nàm 2020
THÔNG BAO

V/v hn chê giao thông dirng thüy ni dia tuyên kênh Phii Hip
khu vti'c liii cong stra chira cau An Phiroc duro'ngDT.842

KInhgüi:
- Các Ca quan truyên thông báo chI;
- Các to chrc cá nhân 4n tãi dir&ng thüy.
Theo d nghj cüa Tru&ng Di h9c Bach khoa thành phÔ Ho ChI Minh tai
van ban so ii 84/DHBK-KHCN&DA ngày 25/9/2020 ye vic thông báo thi cong
nhjp gitta câu An Phiâc;
D phiic viii thi cong sra chta nhjp gith Câu An Phisc du&ng DT.842
bàc qua tuyên kênh Phü Hip thuc dla phn xã An Phithc, huyn Tan Hông,
tinh Dông Tháp, Sâ Giao thông vn tãi tinh Dông Tháp thông báo:
- K tü ngày 29/9/2020 dn ht ngày 03/10/2020, giao thông di.thng thüy
nôi dja trên tuyên kênh Phii Hip khu vrc thi cong sira chta câu An Phuóc
th.thng DT.842 bj hn chê;
- Các phrnmg tin thug khi itru thông dn khu virc nay phài tuyt dôi tuân
thu theo sir huàng dn cüa h thông báo hiu duing thus' ni dja và lirc luqng
diêu tiêt, không chê, dam bâo giao thông thus' ti hin trung.
So Giao thông 4n tái kInh d nghj các Ca quan truyn thông, báo chi, các
ca quan có lien quan, các dan vj 4n tái thông báo rng räi ni dung trên cho các
to chüc, cá nhân tham gia v.n tâi thrOng thüy qua khu virc trên và nhân dan thrçic
biêt, bô trI vic itru thông, di 1i cho thun tin./. \.4?_
KT. GIAM DOC
O GIAM DOC

Noinh(mn:
- VP Ban ATGT tinh "báo cáo";
- GD, các PGD So;
- UBND huyn Tan Hông;
- Phông CSGT Dong Tháp;
- Phông KT&HT huyn Tan H6ng;
- UBND xã An PhuOc:
- Thanh tra SO GTVT;
- Bài PT&TH Dông Tháp;
- Báo Dong Thap;
- Ltxu VP, KCHTGT(Th&).

(d phM hcip)

(nhO thông báo)

Lê bang Bão

