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     ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TỈNH SÓC TRĂNG           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:         /QĐ-UBND                                Sóc Trăng, ngày        tháng    năm 2022 

 

     DỰ THẢO 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đường huyện 80 tại Quyết định số 2875/QĐ-

UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội Tiếp tục tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải 

pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất 

lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ Về việc 

ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, 

quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật 

Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số 1409/QĐHC-CTUBND ngày 27/12/2012 của UBND 

tỉnh Sóc Trăng Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận 

tải tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và định hướng cho thời kỳ 2020 – 2030; 

Căn cứ Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng phê duyệt điều chỉnh đường tỉnh 939, đường tỉnh 934B, đường huyện 80 

trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và 

định hướng cho thời kỳ 2020 – 2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đường huyện 80 tại khoản 2, Điều 1 

Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng phê 

duyệt điều chỉnh đường tỉnh 939, đường tỉnh 934B, đường huyện 80 trong Quy 

hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và định hướng 

cho thời kỳ 2020 – 2030, như sau: 
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- Điểm đầu: xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú (Kết nối với đường tỉnh 926B, tỉnh 

Hậu Giang);  

- Điểm cuối: Đường huyện 81 tại xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú. 

- Chiều dài: Khoảng 8,15km. 

- Hướng tuyến quy hoạch chỉ là định hướng và sẽ được điều chỉnh theo điều 

kiện thực tế của địa phương trong các bước lập dự án tiếp theo.  

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban 

ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc 

Trăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                   
- Như Điều 2;                                           
- Bộ Giao thông vận tải; 

- CT và các PCT. UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                    CHỦ TỊCH 
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