
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số: 378/TB-SGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tư do - Hạnh phúc                                               
 

An Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v Hạn chế giao thông đường thủy nội địa  

trên kênh 10 Châu Phú (đoạn từ kênh 13 hướng ra kênh 12) 

  

Kính gửi:  

- Các cơ quan truyền thông, báo chí; 

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

 Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. 

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Gia cố sạt lở bờ 

Bắc kênh 10 Châu Phú (đoạn từ kênh 13 hướng ra kênh 12), huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang; 

Trên cơ sở Công văn số 1978/SGTVT-QLKCHTGT ngày 22/9/2022 của Sở 

Giao thông vận tải về việc phê duyệt chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao 

thông thủy công trình: Gia cố sạt lở bờ Bắc kênh 10 Châu Phú (đoạn từ kênh 13 

hướng ra kênh 12) và Gia cố sạt lở bờ Bắc kênh Núi Chóc – Năng Gù (đoạn cách 

cầu Khánh Ngọc khoản 30 mét về phía Đông); 

 Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV khai thác Thủy Lợi tại Công văn số 

674/KTTK-BQLDA ngày 25 tháng 10 năm 2022 về việc hạn chế giao thông thủy 

phục vụ thi công công trình: Gia cố sạt lở bờ Bắc kênh 10 Châu Phú (đoạn từ 

kênh 13 hướng ra kênh 12). 

 Sở Giao thông vận tải An Giang xin thông báo: 

1. Để phục vụ thi công các hạng mục dưới nước (đóng cọc đại trà, thả bao 

tải cát tạo mái) của công trình: Kể từ ngày 01/11/2022 đến ngày 30/11/2022 giao 

thông đường thủy nội địa trên kênh 10 Châu Phú (đoạn từ kênh 13 hướng ra kênh 

12), thuộc xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang bị hạn chế. 

Thời gian hạn chế giao thông đường thủy nội địa: 

+ Buổi sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ. 

+ Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ. 

2. Tại khu vực thi công công trình: Gia cố sạt lở bờ Bắc kênh 10 Châu Phú 

(đoạn từ kênh 13 hướng ra kênh 12) có bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội 

địa và lực lượng điều tiết khống chế hướng dẫn giao thông thủy. Các phương tiện 

thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của 

hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết, khống chế, đảm bảo 

giao thông đường thủy tại hiện trường, giảm tốc độ đến mức có thể để chủ động 

xử lý mọi tình huống. 



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

thủy 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;                                                                           

- Thanh tra Sở GTVT An Giang; 

- UBND huyện Châu Phú;      

- Phòng KTHT huyện Châu Phú;          Đinh Văn To 

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

  (thông báo cho các doanh nghiệp vận tải); 

- Đăng Web Sở Giao thông vận tải; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QLKCHTGT. 
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