
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số: 88/TB-SGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tư do - Hạnh phúc                                               
 

An Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

V/v thi công cầu kênh 15 Cô Tô trên Đường tỉnh 943, thuộc xã Cô Tô, 

huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 

 Kính gửi:  

- Các cơ quan truyền thông, báo chí; 

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

 Theo Thông báo số 12/TB-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Tri Tôn Thông báo khởi công xây dựng công trình cầu 15 

ĐT.943. 

 Sở Giao thông Vận tải An Giang xin thông báo: 

1. Kể từ ngày 19/4/2021 đến ngày 19/7/2021, cầu kênh 15 Cô Tô trên 

Đường tỉnh 943, thuộc xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang được nâng cấp, 

sửa chữa thành cầu bê tông cốt thép. Các phương tiện giao thông, khi lưu thông 

qua Đường tỉnh 943 vẫn lưu thông qua cầu kênh 15 Cô Tô bình thường. Phương 

án thi công: thực hiện trước ½ cầu, sau khi hoàn thành đơn nguyên thứ nhất sẽ tiếp 

tục thi công phần còn lại. 

2. Khi lưu thông qua khu vực thi công, các phương tiện phải tuyệt đối tuân 

thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu và lực lượng điều tiết giao thông tại 

hiện trường, giảm tốc độ đảm bảo an toàn giao thông. 

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

đường bộ có tham gia giao thông qua lại tại khu vực nêu trên được biết./.    

Nơi nhận:           KT.GIÁM ĐỐC                 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;     PHÓ GIÁM ĐỐC  
- Đài Phát thanh truyền hình An Giang;                                  

- Báo An Giang; 

- Công an tỉnh An Giang (PC08);                                                                           

- Thanh tra Sở GTVT An Giang; 

- UBND huyện Tri Tôn;  

- Phòng KTHT huyện Tri Tôn; 

- Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái Đinh Văn To  
  (thông báo cho các doanh nghiệp vận tải); 

- Trang Web Sở Giao thông vận tải; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QLKCHTGT. 
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