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THÔNG BAO HANG HA! 
Ye thông s k5 thut d sâu 1ung hang hãi cho tàu biên tr9ng tãi kn 

vào song Hu 

TVH— 13-2020. 

Vüng biên: Tinh Trà Vinh. 

Ten 1ung: 1ung hang hái cho tâu bin tr9ng tâi lan vào song Hu. 

Can c1r bInh d d sâu, k hiu tr TTLSH_2006_01 dn TTLSH_2006_12, 
t' l 1/5000 do dc hoàn thành tháng 6 nãm 2020, các so 1iu lien quan do Xi 
nghip Khão sat hang hãi mien Nam cung cap và theo dê nghj cüa Tnrang 
phông An toân hang hâi, 

Thira u quyên cüa Bô tru&ng B Giao thông v.n tãi, Tng cong ty Bão 
dam an toàn hang hâi mien Nam thông báo: 

Trong phm vi khão sat tuyn 1ung hang hâi cho tàu biên tr9ng tái l&n vâo 
sOng Hu &rcic gi&i hn va hi.r&ng dan bâi h thông báo hiu hang hãi, d sâu 
nhô nhât bang met tInh den mirc ni.róc sO "0" Hãi do nhr sau: 

1. Don 1 - Doan 1ung bin: doan tr phao báo hiu hang hãi s "0" dn dê 
biên xã Dan Thành, huyn Duyên Hãi, tinh Trà Vinh (khu virc cp dãng tiéu so 
"9", "12") có chiêu dài 7,7km nhu sau: 

a). Don tr phao báo hiu hang hâi s "0" dn ha kru cp phao báo hiu hang 
hái so "7", "10" - 200m, có chiêu dài 6,5km, chiêu rng luOng 150m nhu sau: 

- Doan lung t1r thucing km phao BI-ll-IH s "1" + 390m dn cp phao 
BHHH sO "3" , "4", chiêu dài khoãng 950m, d sâu nhô nhât dat  5,Om. 

- Doan lung tr cp phao BHHH s "3", "4" den ha h.ru phao BHHH s 
"8" - 80m, chiêu dài khoâng 2,4km, d sâu nhO nhât dat  4,Om. 

- Doan lung tir ha kru phao s "8" - 80rn dn ha km cp phao báo hiu 
hang hái sO "7", "10" - 200rn, chiêu dài khoãng 1,4km, d sâu nhO nhât a tim 
luOng dat  2,9m, d sâu nhO nhât dat  2,0m nãm sat biên phãi luông. 

b). Doan 1ung tCr ha 1uu cp phao báo hiu hang hái so "7", "10" - 200m 
den dê biên xA Dan Thành, huyn Duyên Hãi, tinh Trà Vinh (khu vrc cp dàng 
tieu s "9", "12") có chiêu dài 1,2km, chiêu ring luOng 85m, d sâu nhô nhât & 
tim 1ung dat  5,7m, d sâu nhO nht trong doan luOng dat  2,7m näm sat biên trái 
luông. 

Ngoâi các doan có d sâu nêu trên d sâu doan luông nay dat  6,5m tr& len. 



2. Doan  2 - doan 1ung Kênh Tt: t1r dê bin Dan Thành, huyn Duyén Hái, 
tinh Trà Vinh (khu vrc cp dáng tiêu so "9", "12") den Ngã ba kênh Quan 
Chánh Bô - kênh Tat có chiêu dài 8,7km, chiêu rng 85m nhu sau: 

- Do.n 1ung tü cp däng tiêu s "9", "12" dn ha luu däng tiêu s "22" - 
430m chiêu dài khoãng 8,0km nhu sau: 

+ Dãi do sâu nm ben phái Iung, 1.n 1ung xa nht 5m, d sâu nhô nhât 
dat 5,2m nãm sat biên luông. 

+ Dãi do sâu nm ben trái 1ung, 1n 1ung xa nhât 1 5m, d sâu nhO nhât 
dat 4,5m nãm sat bién luông. 

- Don t1r h hru däng tiêu s "22" - 430m dn ngã ba kénh Quan Chánh 
Bô - kênh Tat, chiêu dâi khoáng 700m nhix sau: 

+ Dâi do sâu nrn ben trái 1ung, I.n 1ung xa nhât 50m, d sâu nhO nht 
dat 1,3m näm sat biên luông. 

+ Dái d sâu n&m ben phãi 1ung 1n 1ung xa nht 26m, do sâu nhô nht 
dat 2,4m näm sat biên luông. 

Ngoài các dái d sâu néu trén d sâu nhô nhAt trên doan luông nay dat  6,5m 
tth len. 

3. Doan 3 - doan 1ung kênh Quan Chánh B& tr Ngã ba kênh Quan Chánh 
Bô - kênh Tat den Ngã ba song Hu - kênh Quan Chánh Bô (khu vrc phao "46") 
có chiêu dài 20,0km nhi.r sau: 

Xut hin các dim có d sâu 5,9m; 6,2rn tai  vj trI có t9a d nhu sau: 

ro sau 
(m) 

H VN-2000 H WGS-84 

Vi d ((p) Kinh d () Vi d (p) Kinh d (X) 

5,9 09°3 7' 29,9"N 1 06°27' 12,9"E 09°37'26,3 "N 1 06°27' 19,3 "E 

6,2 09°37'36,4"N 106°26'57,0"E 09°37'32,7"N 106°27'03,4"E 

- Dâi d sâu nm ben trái lung kéo dài tü ha km däng tiêu so "26" - 
460m den ha hru dang tiêu so "26" - 175m, chiêu dai khoâng 285m, lan luông xa 
nhât 9m, d sâu nhO nhât dat  5,4m näm sat biên luOng. 

- Dái d sâu chin ngang lung kéo dài tir thixqng km dang tiêu so "26" + 
60m den thuçmg kru däng tiêu so "28" + 410rn, chiêu dài khoâng 365m, d sâu 
nhO nhât & tim luông dat  5,2m, d sâu nhO nhât dat  4,6m. 

- Dãi d sâu ch.n ngang 1ung kéo dài tr thuqng km dãng tiêu so "26" + 
960m den th.rcng luu dãng tiêu so "28" + 460m, chiêu dài khoâng 1,5km, d sâu 
nhO nhât dat  4,7m. 

- Dâi d sâu n&m ben trái lung kéo dài tr thrqng luu däng tiêu s "28" + 
850mdên ha km dãng tiêu so "30" - 390m, chiêu dài khoãng 680m, lan luông 
xa nhât urn, d sâu nhô nhât dat  5,9m nãm sat biên luOng. 

- Dãi d sâu chin ngang lung kéo dài tir ha h.ru dang tiêu s "30"- 240m 
den khu we cp däng tiêu so "29", "34", chiêu dài khoâng 4,1 km, d sâu nhô 
nhât dat  4,4m nàm sat biên trái luông, d sâu nhO nhât tim luông dat  5,2m. 

000, 



- Dãi d sau chin ngang 1ung kéo dài tü cp däng tiêu so "29", "34" den 
cp däng tiêu so "31", "36", chiêu dài khoáng 1,1km, d sâu nhô nhât dat  1,6m 
näm sat biên phãi luông trong khu vrc tránh tàu; trong pham vi 85m tinh fir tim 
luông ra môi ben 42,5m d sâu nhô nhât dat  4,2m. 

- Dâi d sâu chin ngang lung kéo dài tü cp dãng tiêu s "31", "36" den 
ha km phao báo hiu hang hãi so "37" - 560m, chiêu dài khoâng 6,5km, d sâu 
nhô nhât dat  3,5m, d sâu nhô nhât a tim luông dat  4,5rn. 

- Dãi d sâu chân ngang 1ung kéo dài fir ha km phao báo hiu hang hãi so 
"37" - 560m den ha km phao báo hiu hang hâi so "39A" — 250m, chiêu dài 
khoang 790rn, d sâu nhO nhât dat  3,0m näm sat biên phãi luông, d sâu nhO 
nhât a tim luông dat  4,2m. 

- Dãi d sâu chin ngang 1ung kéo dài fir ha km phao báo hiu hang hâi s 
"39A" — 250m den thuqng h.ru phao so "46" + 200rn, chiêu dãi khoãng 1060m, 
d sâu nhó nhât dat  -0,5rn (cao hn rnrc rn.róc so "0 Hãi do") näm sat biên phái 
luông, d sâu nhô nhât a tim luông dat  2,4m. 

Ngoài các dãi d sâu nêu trên d sâu nhô nht trên doan 1ung nay dat  6,5m 
trâlên. 

4. Don 4 — doan 1ung song Hu: fIr Ngã ba song Hu - kênh Quan Chánh 
BO (khu vrc thi.rqng km phao báo hiu hang hãi so "46"+ 200m) den thuqng km 
cp phao báo hiu hang hãi so "57", "64" (khu vi,rc giaovói luông hang hâi Djnh 
An — song Hu) có chiêu dài 16,2km chiêu rng day luông nhó nhât là 95m nht.r 
sau: 

- Dãi d sau nm ben phâi 1ung kéo dài fir thung km phao báo hiu 
hang hãi so "46:' + 200m den thi.rqng luu phao so ':48" + 390m, chiêu dài 
khoàng 1,8km, lan luOng xa nhât 25m, d sâu nhO nhât dat  5,9m näm sat biên 
luông. 

- Xut hin các dim có do sâu 6,4m; 6,Om; 5,7m t?i  vj tn có tça d nhix sau: 

i Sau 
(m) 

H VN-2000 H WGS-84 

Vi d (q) Kinh d (X) Vi d ((p) Kinh d (X) 

6,4 09°37'32,6"N 106°15' 15,2"E 09°37'28,9"N 106°15'21,6"E 

6,0 09°37'33,9"N 106°15' 13,2"E 09°37'30,3"N 106°15' 19,6"E 

5,7 09°37'54,5"N 106°14'43,1"E 09°37'50,8"N 106°14'49,5"E 

Ngoài các dim d sâu, dâi d sâu neu trén d sâu nhô nhât tren don lung 
nay dat  6,5m trâ Len. 

5. Khu ni.róc tránh tàu: trong phm vi các khu tránh tâu có chiu dài 600m, 
chiêu rng 50m niur sau: 

- Khu tranh tàu 1 tai  phIa phái 1ung, khu vrc cp däng tiêu s "19", "24": 
D sâu nhO nhât dat  6,2m tr& Len nàm sat biên phâi khu tránh tàu. 

- Khu tránh tàu 2 tai  phIa phâi 1ung, khu vrc cp däng lieu s"29", "34" 
den cp däng tieu so "31", "36": D sâu nhO nhât dat  1,6m trâ len nàm sat biên 
phái khu tránh tàu. 



KT. TONG G: nOc 

BAO DAM 
N JOAN HANG HA! 

MIEN NAM 

n Anh 

6. Chithng ngi vt trên luông: 
- Các day cá di dng xut hin rãi rác trên doan 1un trong khu vrc tr ngã 

ba kênh Tat den d.ng tiêu "27", day cá Ian luông xa nhât khoâng 37m ti khu 
virc dãng tiêu so "24". 

HuNG DAN HANG HAl:  
Các phung tin hành hãi trên tuyn 1ung hang hâi cho tàu bin trçng tãi 

Ian vào song Hu can cir thông báo hang hâi, bInh do d sâu và h thông báo 
hiu hang hái dn luông dé có bin pháp hành hâi an toàn. Li.ru cac diem d 
sau, dãi d sâu, chi.thng ngi 4t nêu trên và tuyt dôi tuân thu sr diêu dng cüa 
Cãng vi Hang hãi Can Tha./..ui 

Noi nhIn: 
- Cc Hang hâi Vit Nam; 
- Câng v Hang hãi Can Tha; 
- Cong ty Thông tin din tCr Hang hal; 
- LAnh dao Tong cong ty BDATHH min Nam; 
- website www.vms-south.vn; 
- PhOng: KTKH, KT, HTQT &QLHT; 
- Liru VT-VP, P. ATHHD . 
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Danh sách no'i nlimn kern theo 

I B TLr Inh Hal quân 14 
Cty Vn tái và thuê tàu bin VN 
(Vitranchart) 

2 Chi Cic Dithng thüy ni dja phIa Nam 15 Cty Vn tài xang dâu dtrxng biên 
3 Cic Cành sat bin 16 Cty Vn tài Thüy Bãc 
4 Chi Cic duOng song phIa Narn 17 Cty VT và cung (mg xang du dtrông thüy I 
5 1p doàn Dâu khI Vit Nam 18 Cty Vn tâi bien Sal GOn 
6 - XNLD DAu khI Vietsovpetro (VSP) 19 Trumng Cao dAng nghê Hang hãi TP.HCM 

- lông Cty Djch vi K thut Dâu khi (PTSC) 20 Cãng Sài GOn 
- lông Cty Thãm dO khai thác Dâu khi (PVEP) 21 lnr&ng  Dai  hçc GTVT TP.HCM 
- lông Cty Vn tãi DAu khI (PVlrans) 22 Cty Bão dam an toàn hàn hal Tãy Nam B 
- Cty CP Van tãi SP KhI quoc tê(Gas shipping) 23 XN Khào sat hánghái mien Nam 
- Trung tam Crng phó sir cô tràn dâu KV mien Nam 24 XN Tàu djch vu dAu khI 

7 Tp doàn Xang dâu Vit Nam 25 XN Lien doanh dâu khI Vit Xô 

8 Tng Cty Hang hãi Vit Nam 26 
Chi nhánh I Cong ty Co phân lric vol cru 
ho Vit Nam 

- Cty Vn tái Bin Dông (BISCO) 27 Cong ty Phixcing Nam — B Quôc Phàng 
- Cty Vn tãi biên Container Vinalines (VCSC) 28 Cty TNHH MTV Hoa tiêu hang hâi KV V 
- Cty Vn tài biên Vinalines (VLC) 29 Dài thông tin Duyên hal Can Tho 
- Cty CP Hang hâi Dông Do (Dong Do MARINE) 30 Sà GTVT & Sà NN&PTNN TP Cn Tho 
- Cty CP Vn tâi biên & Hcip tác LD Quoc t 31 Bô di biên phOng TP Cn Tha 
(INLACO SAIGON) ONG 
- Cong ty CP hang hái Vinalines Nha Trang N 10/ 

9 Di i Hang hal Sài GOn (Vosa Sal GOn) 
10 Dài tiêng nói nhân dan 1p.Hô ChI Minh 
11 Dài thông tin Duyén hài Tp. Ho ChI Minh 
12 Cong ty Vn tâi biên VN (VOSCO) 
13 Cong ty Vn tâi biên 111 (VINASHIP) 
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Tram Hoa tiêu Dinh An 
Dinh An pilot station 

Tram quán I Iu6nq Dinh An0 
Dinh An maritime salety station 
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Bâi cMa vat Iiu nao vOL Long Vinh 

Long Vinh 3 storage 01 dredged 

Bâi chCta vt Iiu no vOL DOn XuOn N 
Don Xuan storage of dredged material 
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tinh Trà Vinh 
Tra Vinh province 

huyn Duyên Hal 
Duyen Hai district 

xã Long Toàn 

LongToancommune 

Bãi chUa vt Iiu nao vet Long Khânh bO sung 
Long Khanh storage of dredged material 
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