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UBND TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:               /QĐ-SGTVT Bến Tre,  ngày        tháng 6 năm  2021   

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố tải trọng, khổ giới hạn trên các tuyến 

đường tỉnh, đường huyện do Sở Giao thông vận tải quản lý 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 

năm 2008; 

Căn cứ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre; 

Căn cứ Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07 tháng 9 năm 2015 của 

Bộ Giao thông vận tải về việc Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường 

bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; 

vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng – giới hạn xếp hàng hoá trên phương 

tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ; 

Căn cứ Công văn số 6277/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 13 tháng 11 năm 

2015 và Công văn số 6221//TCĐBVN-QLBTĐB ngày 12 tháng 11 năm 2015 

của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc công bố tải trọng, khổ giới hạn của 

đường bộ theo Thông tư 46/2015/TT-BGTVT; 

Căn cứ Công văn số 3663/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 21/6/2017 của Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam về việc cập nhật tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ 

bổ sung trong năm 2017 và các năm tiếp theo; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố tải trọng, khổ giới hạn cho phép lưu thông trên các 

tuyến đường tỉnh, đường huyện do Sở Giao thông vận tải quản lý (phụ lục 1 và 

phụ lục 2 kèm theo). 

Điều 2. Giao các phòng, ban và các đơn vị trong ngành: 

1. Ban Quản lý, Bảo trì các công trình đường bộ; Nhà thầu bảo trì công 

trình đường bộ có nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ biển báo tải 

trọng trên các tuyến đường bộ và các cầu đường bộ; tổ chức lực lượng quản lý, 

duy tu, sửa chữa và theo dõi diễn biến tình trạng cầu, đường trong quá trình khai 

thác. 
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2. Thanh tra Sở Giao thông vận tải thực hiện chức năng thanh tra, kiểm 

tra các phương tiện cơ giới đường bộ về việc chấp hành tải trọng khi tham gia 

giao thông; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm do người và 

phương tiện tham gia giao thông gây ra. 

3. Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông có trách nhiệm hướng dẫn 

đơn vị quản lý cầu, đường; phối hợp với các phòng, ban chức năng trực thuộc 

Sở Giao thông vận tải thực hiện nội dung nêu trên. 

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông; Chánh Thanh 

tra Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì các công trình đường 

bộ; Lãnh đạo Nhà thầu bảo trì công trình đường bộ; Thủ trưởng các đơn vị có 

liên quan và người điều khiển phương tiện giao thông căn cứ quyết định thi 

hành. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện 

nếu có thay đổi Sở Giao thông vận tải Bến Tre sẽ thông báo điều chỉnh./. 

Ghi chú: Quyết định này thay thế Quyết định số 131/QĐ-SGTVT ngày 

09/4/2019 của Sở Giao thông vận tải. 

 
Nơi nhận: 

- Như  điều 3; 

- UBND tỉnh (kính báo cáo); 

- Tổng cục ĐBVN (kính báo cáo); 

- Công an tỉnh; 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- VP Ban ATGT tỉnh; 

- UND các huyện, thành phố Bến Tre; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, KCHT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Cao Minh Đức 
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