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   Lạng Sơn, ngày  29   tháng 6 năm 2018 

         
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố xếp loại đường bộ địa phương năm 2018  
để xác định cước vận tải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

                          CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2015 của Bộ Giao 
thông vận tải về việc ban hành quy định xếp loại đường để xác định cước vận tải 
đường bộ; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1240/TTr-
SGTVT ngày 11/6/2018, 

                                           QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố xếp loại đường địa phương năm 2018 để xác định cước vận 
tải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định (có bảng phụ lục chi tiết xếp loại 
đường bộ kèm theo). 

Đối với một số tuyến đường khác có bề rộng nền đường nhỏ chưa được xếp 
loại, khi tính cước được tính là đường loại 6. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Quyết 
định số 841/QĐ-UBND ngày 28/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban 
ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Bộ Giao thông vận tải; 
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTN, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lý Vinh Quang 

 
 




