
  UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

        Số:        /QĐ-SGTVT                      Sóc Trăng, ngày        tháng  6  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố điều chỉnh tải trọng, khổ giới hạn của cầu   

trên các tuyến đường tỉnh thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 

 

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND, ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh 

Sóc Trăng quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 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 và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham 

gia giao thông trên đường bộ; 

Căn cứ Thông tư 84/2014/TT-BGTVT, ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc quy định về tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng 

lượng xe qua cầu đường bộ; 

Căn cứ Công văn số 2994/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 14/5/2021 của Tổng Cục 

Đường bộ Việt Nam về việc rà soát tải trọng và khổ giới hạn của cầu, đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh 

Sóc Trăng Ban hành quy định phân cấp quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Công bố điều chỉnh tải trọng và khổ giới hạn của cầu trên đường tỉnh 

932, đường tỉnh 933 và đường tỉnh 939B thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng, như sau: 

Về tải trọng cầu công bố: Công bố theo hiện trạng khai thác thực tế của cầu 

theo quy định tại Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao 

thông vận tải (đính kèm phụ lục 1). 



Điều 2: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông có trách nhiệm đăng tải 

Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải để các tổ chức 

cá nhân liên quan được biết. 

Điều 3: Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, ban thuộc Sở và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Tổng cục ĐBVN;  

- UBND tỉnh Sóc Trăng;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, QLKCHTGT. 
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