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       Số:         /HD-SGTVT               Sóc Trăng, ngày      tháng  7  năm 2021 

HƯỚNG DẪN 

Phương tiện lưu thông trên các tuyến đường tránh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng được nêu tại Công 

văn số 1518/UBND-VX ngày 27/7/2021 Về việc tạm dừng lưu thông qua địa bàn thị 

trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú. Sở Giao thông vận tải xin hướng dẫn các loại 

phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ lưu thông tránh thị trấn 

Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, như sau: 

1. Lưu thông từ các xã: Long Hưng, Hưng Phú đi các huyện, thị xã, thành phố 

Sóc Trăng theo hướng: đường tỉnh 940 (từ giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa với 

xã Long Hưng, trên đoạn tuyến có cầu Nhà Thờ đáp ứng tổng tải trọng là 13 tấn) - 

Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp và ngược lại. 

2. Lưu thông từ các xã: Mỹ Hương, Mỹ Tú, Mỹ Thuận, Mỹ Phước, Phú Mỹ, 

Thuận Hưng đi các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng theo hướng: đường tỉnh 938 

(cầu Thuận Hưng, cầu Tam Sóc đáp ứng tổng tải trọng là 8 tấn), đường tỉnh 939 đến 

giáp đường tỉnh 938, có cầu đáp ứng tổng tải trọng là 18 tấn), đường tỉnh 939B (có 

cầu đáp ứng tổng tải trọng là 18 tấn), đường tỉnh 940 (có cầu trên cống thủy lợi đáp 

ứng tổng tải trọng là 10 tấn) - Quốc lộ 1 và ngược lại. 

3. Tất cả các phương tiện tham gia giao thông chấp hành đúng tải trọng cho 

phép của cầu, đường bộ, chấp hành đúng các quy định khi tham gia giao thông. 

4. Đề nghị UBND huyện Mỹ Tú chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu hướng 

dẫn các loại phương tiện lưu thông trên các tuyến đường thuộc địa phương quản lý 

(tránh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa)./. 

(Đính kèm Công văn số 1518/UBND-VX ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng). 

Nơi nhận:                KT. GIÁM ĐỐC 
- Các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh;                                           PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Đài PT - TH Sóc Trăng;    

- Các đơn vị kinh doanh vận tải;      

- Phòng QLVT, PT&NL; 

- Thanh tra Sở;                                                                   

- Lưu: VT, QLKCHTGT. 

 

  

  

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-28T10:07:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trang Trường Thanh<trangtruongthanh@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-28T10:14:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải<sogtvt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-28T10:14:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải<sogtvt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-28T10:14:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải<sogtvt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




