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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 Mỹ Xuyên,  

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

 

 

Thực hiện Công văn số 1395/UBND-VX ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc tạm dừng lưu thông qua địa bàn thị trấn Mỹ Xuyên, 

huyện Mỹ Xuyên. Sở Giao thông vận tải xin hướng dẫn các loại phương tiện tham gia 

giao thông đường bộ lưu thông từ thành phố Sóc Trăng đi huyện Trần Đề và thị xã 

Vĩnh Châu (tránh thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên), kể từ 13 giờ, ngày 19 tháng 

7 năm 2021, như sau: 

1. Lưu thông từ thành phố Sóc Trăng đi thị xã Vĩnh Châu theo hướng: 

- Các tuyến đường nội ô thành phố Sóc Trăng - đường tỉnh 933 – Quốc lộ Nam 

Sông Hậu (thị xã Vĩnh Châu) và ngược lại, đáp ứng cho các loại phương tiện có tổng 

tải trọng đến 13 tấn. 

- Các tuyến đường nội ô thành phố Sóc Trăng – Quốc lộ 1 - đường tỉnh 940 - 

Quốc lộ Nam Sông Hậu (thị xã Vĩnh Châu) và ngược lại, đáp ứng cho các loại 

phương tiện có tổng tải trọng đến 18 tấn. 

- Các tuyến đường nội ô thành phố Sóc Trăng - Quốc lộ 1- đường tỉnh 936 -

đường trục tôm lúa (đường tỉnh 936B) - đường tỉnh 940 - Quốc lộ Nam Sông Hậu (thị 

xã Vĩnh Châu) và ngược lại, đáp ứng cho các loại phương tiện có tổng tải trọng từ 5 - 

8 tấn. 

- Các tuyến đường nội ô thành phố Sóc Trăng - đường tỉnh 933 - đường tỉnh 

933C - đường tỉnh 934 – đường tỉnh 935 (thị xã Vĩnh Châu) và ngược lại, đáp ứng 

cho các loại phương tiện có tổng tải trọng đến 2,5 tấn. 

2. Lưu thông từ thành phố Sóc Trăng đi huyện Trần Đề theo hướng: 

- Các tuyến đường nội ô thành phố Sóc Trăng - đường tỉnh 933 - Quốc lộ Nam 

Sông Hậu (huyện Trần Đề) và ngược lại, đáp ứng cho các loại phương tiện có tổng tải 

trọng đến 13 tấn. 

- Các tuyến đường nội ô thành phố Sóc Trăng - đường tỉnh 933 - đường tỉnh 

933C - đường tỉnh 934 (hoặc đường tỉnh 934B) – Quốc lộ Nam Sông Hậu (huyện 

Trần Đề) và ngược lại, đáp ứng cho các loại phương tiện có tổng tải trọng đến 2,5 

tấn. 



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./. 

(Đính kèm Công văn số 1395/UBND-VX ngày 19/7/2021 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. 
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