
124(T)/2022 – VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG 

SÔNG TIỀN – Khu vực thi công 

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, thông báo số 190/TBHH-

TCTBĐATHHMN  

Hải đồ ảnh hưởng – VN4SR001 (Phiên bản 2, cập nhật Ngày 31 tháng 08 năm 2022) 

Tuyến cáp điện ngầm đang xây dựng, dự tính 

hoàn thành trước ngày 30/6/2023, vị trí tâm 

tuyến như sau: 10°16'30.80''N 106°46'04.03''E 

  10°16'01.84"N  106°47'06.54"E 

Hải đồ ảnh hưởng – VN4ST002 (Phiên bản 2, cập nhật Ngày 31 tháng 08 năm 2022) 

Tuyến cáp điện ngầm đang xây dựng, dự tính 

hoàn thành trước ngày 30/6/2023, vị trí tâm 

tuyến như sau: 10°16'01.84"N  106°47'06.54"E 

  10°15'59.58"N  106°47'11.42"E 

  10°15'27.51"N  106°48'20.36"E 

  10°13'35.86"N  106°48'40.88"E 

  10°12'42.07"N 106°50'34.45"E 

Hải đồ ảnh hưởng – VN4ST001 (Phiên bản 2, cập nhật Ngày 31 tháng 08 năm 2022) 

Tuyến cáp điện ngầm đang xây dựng, dự tính 

hoàn thành trước ngày 30/6/2023, vị trí tâm 

tuyến như sau: 10°12'42.07"N 106°50'34.45"E 

  10°12'23.35"N  106°51'13.96"E 

  10°12'04.44"N  106°52'33.72"E 

  10°11'38.94"N  106°54'06.00"E 

 

 

Hải đồ ảnh hưởng – VN3GR001 (Phiên bản 2, cập nhật Ngày 31 tháng 08 năm 2022)  

        – VN300025 (Phiên bản 1, cập nhật Ngày 31 tháng 08 năm 2022) 

Tuyến cáp điện ngầm đang xây dựng, dự tính 

hoàn thành trước ngày 30/6/2023, vị trí tâm 

tuyến như sau: 10°16'30.80''N 106°46'04.03''E 

  10°15'59.58"N  106°47'11.42"E 

  10°15'27.51"N  106°48'20.36"E 

  10°13'35.86"N  106°48'40.88"E 



  10°12'23.35"N  106°51'13.96"E 

  10°12'04.44"N  106°52'33.72"E 

  10°11'38.94"N  106°54'06.00"E 

1. Tuyến từ biển vào đến cặp phao số “1” và “2” thông báo cho Trạm sông Tiền số 1 trên kênh 

10 VHF để được hướng dẫn. 

2. Tuyến từ trong luồng ra đến cặp phao số “19” và “20” thông báo cho Trạm sông Tiền số 2 trên 

kênh 10 VHF để được hướng dẫn. 

3. Đoạn luồng hạn chế hành trình là khu vực tâm tuyến cáp bằng qua luồng với khoảng cách 

300m. 

4. Các phương tiện thuỷ hành hải được khuyến cáo tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực này 

và liên hệ với cảng vụ hàng hải khu vực để biết thêm chi tiết. 

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo Hệ tọa độ WGS84) 

 

124(T)/2022 – VIET NAM – TIEN GIANG SEA PORT WATER – SONG TIEN 

CHANNEL – Work 

Source: Southern Viet Nam Maritime Safety, Notice No.190/TBHH-TCTBĐATHHMN 

Chart affected – VN4SR001 (Edition No. 2, updated on August 31
st
, 2022) 

Submarine power cable laying works are taking 

place, until 30 June 2023, in centerline by the 

following position: 10°16'30.80''N 106°46'04.03''E 

  10°16'01.84"N  106°47'06.54"E 

Chart affected – VN4ST002 (Edition No. 2, updated on August 31
st
, 2022) 

Submarine power cable laying works are taking 

place, until 30 June 2023, in centerline by the 

following position: 10°16'01.84"N  106°47'06.54"E 

  10°15'59.58"N  106°47'11.42"E 

  10°15'27.51"N  106°48'20.36"E 

  10°13'35.86"N  106°48'40.88"E 

  10°12'42.07"N 106°50'34.45"E 

Chart affected – VN4ST001 (Edition No. 2, updated on August 31
st
, 2022) 

Submarine power cable laying works are taking 

place, until 30 June 2023, in centerline by the 

following position: 10°12'42.07"N 106°50'34.45"E 

  10°12'23.35"N  106°51'13.96"E 



  10°12'04.44"N  106°52'33.72"E 

  10°11'38.94"N  106°54'06.00"E 

Chart affected – VN3GR001 (Edition No. 2, updated on August 31
st
, 2022) 

  – VN300025 (Edition No. 1, updated on August 31
st
, 2022) 

Submarine power cable laying works are taking 

place, until 30 June 2023, in centerline by the 

following position: 10°16'30.80''N 106°46'04.03''E 

  10°15'59.58"N  106°47'11.42"E 

  10°15'27.51"N  106°48'20.36"E 

  10°13'35.86"N  106°48'40.88"E 

  10°12'23.35"N  106°51'13.96"E 

  10°12'04.44"N  106°52'33.72"E 

  10°11'38.94"N  106°54'06.00"E 

1. The ship's route from sea to buoys No.1 and No.2 inform Song Tien No.1 Station on VHF 

channel 10 for guidance. 

2. The ship's route outflow channel to buoys No.19 and No.20 inform Song Tien No.2 Station on 

VHF channel 10 for guidance. 

3. The limit of restricted channel is an area with a centerline cable across the channel with a 

distance of 300m. 

4. Mariners are advised to navigate with caution in the area and to contact the local port authority 

for the latest information. 

(All positions are affected to WGS 84 Datum) 

 


