
THÔNG BÁO 

Về việc lưu thông đường bộ trên tuyến quốc lộ 91, thuộc địa 

bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan truyền thông, báo chí; 

- Các tổ chức cá nhân tham gia giao thông đường bộ. 

 

Căn cứ Quyết định số 4466/QĐ-TCĐBVN ngày 30 tháng 9 năm 2021 của 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây 

dựng công trình: Sửa chữa cầu Hoàng Diệu, Quốc lộ 91, tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 4838/QĐ-TCĐBVN ngày 14 tháng 10 năm 2021 của 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây 

dựng công trình: Sửa chữa cầu Nguyễn Trung Trực, Quốc lộ 91, tỉnh An Giang; 

Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo: 

Để phục vụ thi công sửa chữa cục bộ mặt đường đoạn km51-km57, cầu 

Hoàng Diệu và cầu Nguyễn Trung trực, thuộc địa phận thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang.  Kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến ngày 07 tháng 9 năm 2022 

tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ khi lưu thông qua khu vực sửa 

chữa cục bộ mặt đường, cầu Hoàng Diệu và cầu  Nguyễn Trung Trực phải chú ý 

quan sát. Tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông 

đường bộ và lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường 

Sở Giao thông vận tải An Giang đề nghị các cơ quan truyền thông, báo chí, 

các cơ quan có liên quan, các đơn vị vận tải thông báo rộng rãi nội dung trên cho 

các tổ chức, cá nhân tham gia vận tải bộ qua khu vực trên được biết. Khi có sự 

thay đổi Sở Giao thông vận tải sẽ thông báo sau./. 

 

Nơi nhận:                                                                                          KT. GIÁM ĐỐC   

- UBND Tỉnh thay báo cáo;                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Đài Phát thanh truyền hình An Giang ( để thông báo); 

- UBND TP Long Xuyên; 

- Công an thành phố Long Xuyên; 

- Phòng QLĐT TP. Long Xuyên; 

- Phòng cảnh sát giao thông đường bộ tỉnh An Giang; 

- VP. Ban ATGT tỉnh; 

- Cục Quản lý  đường  bộ IV; 

- Cổng thông tin của Sở GTVT; 

- Lưu: VT, QLKCHTGT.                                                                               Đinh Văn To 

      UBND TỈNH AN GIANG 

   SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:  178/TB-SGTVT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                   

           An Giang, ngày 26 tháng 5 năm 2022 
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