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Số: 38

/2021/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 17 tháng 8 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý trật tự giao thông
trên địa bàn thành phố Bắc Giang và Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết
định số 516/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Đê Điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật
Đê Điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của
Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02
năm 2010; Nghị định số 125/2018/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01
tháng 7 năm 2016;
Căn cứ Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07 tháng 9 năm 2015 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 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;
Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang tại Tờ trình số
138/TTr-UBND ngày 21/6/2021; Báo cáo của Sở Tư pháp số 249/BC-STP ngày
02/7/2021.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý trật tự
giao thông trên địa bàn thành phố Bắc Giang và Phụ lục I ban hành kèm theo
Quyết định số 516/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang
1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 3 như sau:
“b) Không được phép hoạt động trên các tuyến đường nội thành quy định
tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy định này và tuyến đường ngõ trừ trường
hợp vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu xây dựng, chất phế thải phục vụ trực
tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng của các cơ quan, tổ chức và
hộ gia đình ở hai bên các tuyến đường nội thành tại Phụ lục II ban hành kèm
theo Quy định này. Cơ quan, tổ chức và hộ gia đình ở hai bên tuyến đường nội
thành tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy định này đề nghị cấp giấy phép hoạt
động theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy định này.”
2. Sửa đổi khoản 3, khoản 5 Điều 3 như sau:
“3. Cho phép xe cơ giới đi trên đê sông Thương có tổng tải trọng không
vượt quá 12 tấn.”
“5. Đối với xe ô tô tải vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng chỉ được
phép lưu hành trên các tuyến đường: Quốc lộ, đường tỉnh qua nội thành thành phố
Bắc Giang, đường Vành đai Đông Bắc và phải được Giám đốc Sở Giao thông vận
tải cấp Giấy phép lưu hành theo quy định tại Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT
ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 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.”
3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 7 như sau:
“a) Giám đốc Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép lưu hành xe quá tải
trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu
trọng trên đường bộ theo quy định tại Điều 20, Điều 21 và khoản 1 Điều 22
Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT.”
4. Bổ sung Điều 7a như sau:
“Điều 7a. Quản lý các điểm dừng xe buýt, điểm đón trả khách tuyến
cố định, điểm đỗ xe taxi, xe mô tô 02 bánh chở khách
Ủy quyền cho UBND thành phố Bắc Giang trong việc sắp xếp, công bố
công khai và quản lý các điểm dừng xe buýt, điểm đón trả khách tuyến cố định,
điểm đỗ xe taxi, xe mô tô 02 bánh chở khách trên địa bàn thành phố Bắc Giang.”
5. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 8 như sau:
“4. Công an tỉnh:
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a) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự kiểm tra xử lý
các hành vi vi phạm về trật tự giao thông trên địa bàn thành phố.
b) Phối hợp với UBND thành phố Bắc Giang trong việc xác định các
điểm dừng xe buýt, điểm đón trả khách tuyến cố định, điểm đỗ xe taxi, xe mô tô
02 bánh chở khách, điểm đặt biển báo hiệu điều chỉnh hoạt động của xe ô tô chở
khách, xe ô tô tải để thực hiện việc quản lý theo quy định.”
6. Bổ sung nội dung Phụ lục I như sau:
Bổ sung 08 tuyến đường cấm xe ô tô tải có trọng lượng trên 2,5 tấn không
được phép hoạt động trong khoảng thời gian từ 06h00’ đến 8h00’ và từ 16h30’
đến 19h30’ gồm: Xương Giang 4, Yết Kiêu, Lê Lai, Đồng Cửa, Bàng Bá Lân,
Lý Tự Trọng 6, Vi Đức Thăng, Quách Nhẫn 4.
Điều 2. Điều khoản thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021.
Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND thành phố Bắc Giang và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế Bộ: XD, GTVT;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP, TKCT, TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT tỉnh;
+ Lưu: VT, KTN.
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