
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc điều tiết giao thông để thi công: Lắp đặt cống thay cầu Cần Thay 

(Km7+180), đường tỉnh 946, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

 

Căn cứ hợp đồng số 69/2022/HĐ-XD ngày 19/8/2022 giữa Sở Giao thông 

vận tải An Giang và Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Đông Đô về việc thi công 

xây lắp công trình thuộc dự án Lắp đặt cống thay cầu Cần Thay (Km7+180), 

đường tỉnh 946, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; 

Căn cứ tờ trình số 02/TTr-HĐĐ-AG ngày 10/11/2022 của Công ty CP xây 

dựng Hoàng Đông Đô về việc xin phê duyệt đóng đường để thi công lắp đặt 

cống tròn Fi 1000 công trình: Lắp đặt cống thay cầu Cần Thay (Km7+180), 

đường tỉnh 946, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; 

Sở Giao thông vận tải An Giang xin thông báo đến địa phương và các chủ 

phương tiện tham gia giao thông qua đường tỉnh 946, huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang kế hoạch, tiến độ thi công lắp đặt cống có ảnh hưởng phải tạm dừng lưu 

thông qua cầu như sau: 

- Ngày 14/11/2022: Thời gian từ 07 giờ đến 17 giờ 

- Ngày 15/11/2022: Thời gian từ 07 giờ đến 17 giờ 

- Người đi bộ và xe 2 (hai) bánh đi vào đường GTNT ở hai bên đầu cầu 

và qua cống phía bên trong (phía bên phải tuyến đường). 

- Các Phương tiện giao thông là xe ô tô từ xe 4 bánh trở lên, xe chuyên 

dùng đi từ hướng thị trấn Chợ Mới về phà An Hòa đi theo đường tỉnh 942 – 

đường tỉnh 944 đến phà An Hòa và ngược lại. 

Sở Giao thông vận tải xin thông báo đến địa phương và các chủ phương 

tiện tham gia giao thông qua đường tỉnh 946 được biết./. 
                                                                                                     KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:               PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND huyện Chợ Mới;     

- Đài Phát thanh truyền hình huyện Chợ Mới (nhờ thông báo);      

- VP. Ban ATGT; 

-  Công an,  Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Chợ Mới;    

- UBND xã Hòa Bình, xã An Thanh Trung, 

xã Long Kiến, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới;  
- Thanh tra,  Cổng thông tin điện tử Sở GTVT;                                                                                   

- Công ty CP xây dựng Hoàng Đông Đô;                                                  Đinh Văn To 

- Công ty CP TVXD Giao thông KTC;                                                    

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

      UBND TỈNH AN GIANG 

   SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

        Số: 399/TB-SGTVT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                   

              An Giang, ngày 10 tháng 11 năm 2022 
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