
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc điều tiết giao thông để thi công sửa chữa cầu Hoàng Diệu và cầu 

Nguyễn Trung Trực, trên quốc lộ 91, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 

Căn cứ Biên bản ngày 25/5/2022 Về việc thống nhất phương án điều tiết 

giao thông phục vụ các công trình duy tu sửa chữa trên tuyến Quốc lộ 91, thuộc 

nội ô thành phố Long Xuyên; 

Sở Giao thông vận tải An Giang xin thông báo đến địa phương và các chủ 

phương tiện tham gia giao thông qua cầu Hoàng Diệu và cầu Nguyễn Trung 

Trực  được biết: Kể từ 19 giờ 30 phút ngày 04/11/2022 đến 05 giờ 00 ngày 

05/11/2022 cấm các loại xe và điều tiết giao thông qua cầu Hoàng Diệu và 

cầu Nguyễn Trung Trực để thực hiện kiểm tải cầu như sau: 

- Dòng xe di chuyển theo hướng từ Châu Đốc về Cần Thơ: Lưu thông 

bình thường như hiện trạng;  

- Dòng xe di chuyển theo hướng từ Cần Thơ đến Châu Đốc:  

+ Tất cả các phương tiện (trừ xe công te nơ) di chuyển đến vòng xoay đèn 

bốn ngọn, đi theo hướng đường Hà Hoàng Hổ - đường Nguyễn Hoàng - cầu Tôn 

Đức Thắng - đường Nguyễn Trường Tộ đến Nút giao Quốc lộ 91 và nhập vào 

làn đường đi về Châu Đốc. 

+ Đối với các phương tiện giao thông là xe Ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ 

móoc, Ô tô kéo rơ móoc, Ô tô kéo xe khác vẫn đi trên Quốc lộ 91. Khi qua các 

cầu nêu trên, đi theo hướng cầu bên trái (cầu không thi công) theo sự hướng dẫn 

của lực lượng điều tiết giao thông để đến Châu Đốc.  

Sở Giao thông Vận tải xin thông báo đến địa phương và các chủ phương 

tiện được biết. Khi có sự thay đổi, Sở Giao thông vận tải sẽ thông báo sau./. 
                                                                                                     KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:               PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh ( báo cáo);     

- Đài Phát thanh truyền hình, Báo An Giang (nhờ thông báo);                               

- VP. Ban ATGT, Công an, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;  

- UBND thành phố Long Xuyên; 

- Phòng Quản lý đô thị, Công an  TP. Long Xuyên;    

- UBND phường Mỹ Bình, Mỹ Long và Bình Khánh;  
- Thanh tra Sở GTVT;                                                                                      

- Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng  533 phía Nam ;                          Đinh Văn To 

- Công ty TNHH tư vấn xây dựng Song Tiến;                                                    

- Liên danh VSBCO Việt Nam – 118 Thăng Long – CE Việt Nam; 

- Liên Danh 118 Thăng Long – CE Việt Nam – VSBCO Việt Nam – Đại Thành  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT. 

      UBND TỈNH AN GIANG 

   SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

           Số: 385/TB-SGTVT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                   

              An Giang, ngày 02 tháng 11 năm 2022 
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