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SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số: 386/TB-SGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc                                               
 

An Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v điều tiết giao thông để triển khai thi công mặt đường ĐT.947 

(đoạn từ cầu Mai Công Chánh đến ranh huyện Châu Phú), 

thuộc thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

  

Kính gửi:  

- Các cơ quan truyền thông, báo chí; 

- Các tổ chức, cá nhân tham gia vận tải đường bộ. 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tại Công văn số 

985/UBND-KT ngày 03/11/2022 về việc hạn chế phương tiện xe ô tô lưu thông 

lưu trên tuyến Đường tỉnh 947 đoạn từ cầu Mai Công Chánh – Ranh Châu Phú. 

Sở Giao thông vận tải An Giang xin thông báo: cấm tất cả phương tiện ô 

tô (kể cả xe ba bánh có thùng) lưu thông qua khu vực ĐT.947 (đoạn từ cầu Mai 

Công Chánh đến ranh huyện Châu Phú) để phục vụ thi công đổ bê tông mặt 

đường, thuộc thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Xe môtô (02 

bánh) lưu thông bình thường. 

Thời gian ngưng lưu thông như sau: 

+ Kể từ: ngày 05/11/2022. 

+ Đến: hết ngày 12/11/2022. 

(Lưu ý: Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về thời gian điều tiết 

giao thông. Sở GTVT sẽ có thông báo sau) 

Trong thời gian ngưng lưu thông, điều tiết các phương tiện ô tô (kể cả xe 

ba bánh có thùng) có nhu cầu đi qua đoạn đường nêu trên có thể đi theo các 

hướng đi như sau: 

- Phương tiện có nhu cầu lưu thông từ huyện Châu Thành qua huyện Châu 

Phú: phương tiện đi theo hướng qua cầu Số 5 (ĐT.941) qua cầu rẽ phải, sau đó đi 

về hướng cầu Dinh Sơn Trung bắt qua kênh Ba Thê ra huyện Châu Phú. 

- Phương tiện có nhu cầu lưu thông từ huyện Châu Phú qua huyện Châu 

Thành: đi theo hướng ngược lại. 

Sở Giao thông vận tải An Giang xin thông báo đến tất cả các phương tiện 

xe ô tô (kể cả xe ba bánh có thùng) có tham gia giao thông qua lại tại khu vực 
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ĐT.947 (đoạn từ cầu Mai Công Chánh đến ranh huyện Châu Phú), thuộc thị trấn 

Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang được biết./.    

Nơi nhận:                           
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;                                                                                    

- Đài Phát thanh truyền hình An Giang;                                  

- Báo An Giang; 

- Công an tỉnh An Giang ;                                                                           

- Thanh tra Sở GTVT An Giang; 

- UBND huyện Châu Thành;      

- Phòng KTHT huyện Châu Thành; 

- Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái 

  (thông báo cho các doanh nghiệp vận tải); 

- Trang Web Sở Giao thông vận tải; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QLKCHTGT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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