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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc                                               
 

An Giang, ngày 24 tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v điều tiết giao thông để triển khai thi công công trình Nâng cấp  

Mở rộng ĐT.954 (đoạn từ Km37+00 - Km38+200) thuộc thị trấn Phú Mỹ,  

huyện Phú Tân, 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 BQL Dự án Đẩu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Tân ký 

ngày 02/6/2022 về việc hỗ trợ điều tiết giao thông để triển khai thi công công 

trình Nâng cấp Mở rộng ĐT.954 (đoạn từ Km37+00 - Km38+200), thuộc thị trấn 

Phú Mỹ, huyện Phú Tân. 

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

tô, xe cơ giới (kể cả xe ba bánh có thùng) lưu thông qua khu vực ĐT.954 (đoạn từ 

Km37+00 - Km38+200) để phục vụ thi công công trình Nâng cấp Mở rộng 

ĐT.954, thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. 

Thời gian ngưng lưu thông như sau: 

+ Kể từ: ngày 24/6/2022. 

+ Đến: hết ngày 16/12/2022. 

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

thông, Sở GTVT sẽ có thông báo sau). 

Trong thời gian ngưng lưu thông, điều tiết các phương tiện ô tô, xe cơ giới 

(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 lưu thông theo hướng từ phà Thuận Giang đi thị xã Tân 

Châu và ngược lại thì di chuyển qua đường Chu Văn An. 

- Phương tiện lưu thông theo hướng từ Phú Hưng đi phà Thuận Giang và 

ngược lại thì di chuyển qua đường Chu Văn An hoặc đường Nguyễn Trung Trực 

– Trần Văn Thành. 

- Phương tiện lưu thông theo hướng từ phà Năng Gù đi thị xã Tân Châu và 

ngược lại thì di chuyển qua đường Chu Văn An hoặc đường Trần Văn Thành - 

Nguyễn Trung Trực. 
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Sở Giao thông vận tải An Giang xin thông báo đến tất cả các phương tiện 

xe ô tô, xe cơ giới (kể cả xe ba bánh có thùng) có tham gia giao thông qua lại tại 

khu vực ĐT.954 (đoạn từ Km37+00 - Km38+200), thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện 

Phú Tân, 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 (PC08);                                                                           

- Thanh tra Sở GTVT An Giang; 

- UBND huyện Phú Tân;      

- Phòng KTHT huyện Phú Tân; 

- 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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