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Hướng dẫn dành cho quý vị về các 
lệnh giới nghiêm xe tải ở nội ô phía 
Tây
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5. Whitehall Street
Đoạn từ Francis St đến Somerville Rd:  
Cấm xe tải từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng các đêm 
trong tuần và từ 1 giờ chiều Thứ Bảy đến 6 giờ 
sáng Thứ Hai.

6. Williamstown Road
Các Xe Chở Hàng Có Hiệu Suất Cao (HPFVs) có thể 
hoạt động trên Williamstown Road đoạn từ Francis 
St đến Geelong Rd theo giấy phép. Đơn xin phép 
lưu thông được xem xét trên cơ sở từng trường hợp.

7. Napier Street
Kết cấu cầu có tĩnh không cao 4m theo hướng 
đông và 4m theo hướng tây. Các xe tải chở 
container loại 9 feet 6 inch không đi lọt dưới gầm 
cầu này.

1. Somerville Road
Đoạn từ Geelong Rd đến Whitehall St:  
Cấm xe tải từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng các đêm 
trong tuần và từ 1 giờ chiều Thứ Bảy đến 6 giờ 
sáng Thứ Hai.

Cấm xe tải từ 8 giờ sáng đến 9 giờ 30 sáng và từ 2 
giờ 30 chiều đến 4 giờ chiều từ Thứ Hai đến Thứ 
Sáu (chỉ trong những ngày học sinh đi học).

Cấm xe tải kép loại A hoặc B hoặc xe tải kéo rơ-
moóc PBS, 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. 
Các phương tiện siêu trường siêu trọng được 
phép lưu thông theo thông báo trên Công Báo. 
Các lệnh giới nghiêm trên được áp dụng.

2. Francis Street
Đoạn từ Cemetery Rd đến Whitehall St:  
Cấm xe tải từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng các đêm 
trong tuần và từ 1 giờ chiều Thứ Bảy đến 6 giờ 
sáng Thứ Hai.

Cấm xe tải từ 8 giờ sáng đến 9 giờ 30 sáng và từ 2 
giờ 30 chiều đến 4 giờ chiều từ Thứ Hai đến Thứ 
Sáu (chỉ trong những ngày học sinh đi học).

Một số xe tải hoạt động trên Francis St, bao gồm 
xe chở xăng dầu, được miễn áp dụng các thời 
gian giới nghiêm. Xem mặt sau để biết thêm chi 
tiết.

3. Moore Street
Cấm xe tải từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng các đêm 
trong tuần và từ 1 giờ chiều Thứ Bảy đến 6 giờ 
sáng Thứ Hai.

Lệnh giới nghiêm không áp dụng cho xe tải 
của các Doanh Nghiệp hoạt động trong khu 
vực công nghiệp đã tuyên bố ở Brooklyn và 
Tottenham, những xe này được miễn trừ theo 
thông báo trên Công Báo. Để biết thêm chi tiết 
về ranh giới của khu vực công nghiệp đã tuyên 
bố, hãy nhấp vào đây.

4.  Hyde Street
Phía Bắc Francis St: Cấm xe tải, 24 giờ một 
ngày, bảy ngày một tuần.

Phía Nam Francis St: Cấm xe tải từ 8 giờ tối đến 
6 giờ sáng các đêm trong tuần và từ 1 giờ chiều 
Thứ Bảy đến 6 giờ sáng Thứ Hai. Các loại xe tải, 
chẳng hạn như xe chở xăng dầu, hoạt động trên 
Hyde Street đi đến một doanh nghiệp trên tuyến 
đường bị giới nghiêm được miễn áp dụng các 
thời gian giới nghiêm.

Một số xe tải hoạt động trên Hyde Street, bao 
gồm cả xe tải đi vào các doanh nghiệp địa 
phương, được miễn áp dụng các thời gian giới 
nghiêm. Xem mặt sau để biết thêm chi tiết.
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Áp dụng các lệnh giới nghiêm xe tải    

Không có lệnh giới nghiêm 

HPFVs cần phải có giấy phép

QUAN TRỌNG



Xe tải và khu vực 
nội ô phía tây
Khu vực nội ô phía Tây gần cảng và 
số lượng lớn các doanh nghiệp kho 
bãi và hậu cần trong khu vực, do 
vậy tạo ra một lưu lượng lớn xe tải 
hạng nặng.

Để giảm tác động của những phương tiện này 
đối với cộng đồng địa phương, các lệnh giới 
nghiêm theo thời gian và khối lượng đã được áp 
dụng trên các tuyến đường địa phương trong 
toàn khu vực nội ô phía tây kể từ năm 2001.

Làm cho các lệnh giới 
nghiêm rõ ràng hơn
Chúng tôi đang làm việc với chính quyền địa 
phương, ngành nghề và cộng đồng để làm rõ 
các lệnh giới nghiêm hiện có.

Các biển báo bổ sung đã được đặt trên các tuyến 
đường quan trọng để thông báo cho các tài xế 
xe tải về những địa điểm và thời gian họ có thể đi 
qua khu vực nội ô phía Tây.

Sở Giao Thông Vận Tải (DoT) đang nghiên cứu các 
biện pháp theo dõi và giám sát hơn nữa để đảm 
bảo sự an toàn và tiện nghi liên tục cho cộng 
đồng địa phương. 

Việc hoàn thành Đường Hầm West Gate sẽ là thời 
điểm áp dụng thêm các lệnh cấm xe tải.

Thực thi
Các lệnh giới nghiêm xe tải được Cơ Quan Quản 
Lý Xe Hạng Nặng Quốc Gia (NHVR) giám sát và 
thực thi.

Lệnh phạt tiền tại chỗ được áp dụng nếu không 
tuân theo biển báo ‘cấm xe tải’ (Điều Lệ Đường 
Bộ 104).

DoT hợp tác chặt chẽ với ngành vận tải hàng hóa 
và các doanh nghiệp địa phương để giáo dục và 
thông báo cho họ về các lệnh giới nghiêm và các 
tuyến đường thay thế.

Biển báo được đặt trên các con đường địa 
phương và mạng lưới đường xung quanh để cho 
người lái xe biết về các lệnh giới nghiêm và cho 
phép họ lên kế hoạch cho chuyến đi của mình.

Những phương tiện nào 
bị ảnh hưởng bởi các lệnh 
giới nghiêm?
Xe tải được định nghĩa là một phương tiện có 
tổng trọng lượng trên 4,5 tấn và có kết cấu để 
chở hàng. Các lệnh giới nghiêm không áp dụng 
cho các phương tiện như xe buýt, xe nhà lưu 
động, cần cẩu hoặc xe tải bơm bê tông.

Có áp dụng miễn trừ 
không?
Người điều khiển xe tải không được lái xe vượt 
qua biển báo ‘cấm xe tải’ (Điều Lệ Đường Bộ 104) 
trừ khi:

• điểm đến của xe tải nằm ngoài phạm vi 
biển báo; và

• mục đích là xếp hoặc dỡ hàng hóa và 
không có con đường nào khác đến điểm 
đích đó; hoặc

• các tuyến đường khác đến điểm đích 
cũng có biển báo ‘cấm xe tải’.

Báo cáo vi phạm
Các trường hợp vi phạm luật đường bộ (ví dụ 
như lái xe quá tốc độ, lái xe mất tập trung, say xỉn) 
phải được báo cáo cho Cảnh Sát Victoria.

Các trường hợp vi phạm lệnh giới nghiêm, bao 
gồm cả các phương tiện xả khói hoặc gây tiếng 
ồn, phải được báo cáo cho NHVR bằng cách gọi 
điện theo số 13 NHVR.

Thông tin thêm
Bản Đồ Giới Nghiêm Xe Tải của Victoria hiển thị 
các con đường ở Victoria có áp dụng giới hạn lưu 
thông dựa trên thời gian hoặc khối lượng.

Quý vị có thể tìm thông tin về các con đường 
đã được phê duyệt, phê duyệt có điều kiện và 
hạn chế cho các loại xe hạng nặng cá nhân tại 
https://www.vicroads.vic.gov.au/business-
and-industry/heavy-vehicle-industry/heavy-
vehicle-map-networks-in-victoria

VicTraffic phụ trách việc đóng đường hiện tại 
và ngắn hạn, cảnh báo giao thông, thông báo 
làm đường và đi đường vòng.

Thông tin về vai trò thực thi của NHVR có thể 
được tìm thấy tại https://www.nhvr.gov.au/
safety-accreditation-compliance/on-road-
compliance-and-enforcement/enforcement-
roles-and-activities

Trang mạng của DoT cung cấp thông tin về 
các dự án chuyển đổi nhằm thay đổi cách thức di 
chuyển của con người và hàng hóa xung quanh 
khu vực nội ô phía Tây.

Mô tả Khối lượng và kích thước Điều kiện lưu thông*

Rơ-moóc sàn
Dài tối đa 42m, 

Rộng và cao 6m, 205t
Cần có giấy phép. Không được phép lưu thông vào Somerville 
Rd đoạn từ Whitehall St đến Geelong Rd. 

Siêu trường siêu trọng
Dài tối đa 30m, 

Rộng và cao 5m, 100t
Cần có giấy phép đối với Buckley St và Napier St

PBS Cấp 2B/3A
Dài 26-36,5m, 

68,5-85,5t

Cần có giấy phép đối với Williamstown Road đoạn từ Francis 
St đến Geelong Road, Francis St đoạn từ Williamstown Rd đến 
Cemetery Rd, Buckley St và Moore St.

Xe tải kép B 
Xe tải kéo rơ-moóc PBS có 
3, 4, 5 hoặc 6 trục

Dài 19-26m, 
68,5t

Không được phép lưu thông vào Somerville Rd đoạn từ 
Whitehall St đến Geelong Rd.

Sơ mi rơ-moóc 
Xe tải kéo rơ-mooc có 3 
hoặc 4 trục

Dài tối đa 19m, 
45,5t

Các lệnh giới nghiêm được áp dụng.

Xe tải thông thường
Dài tối đa 12,5m, 

31t
Các lệnh giới nghiêm được áp dụng.

* Không được phép lưu thông vào Hyde St ở phía bắc Francis St đối với mọi loại xe tải vào mọi thời điểm trừ khi áp dụng các trường hợp miễn trừ. Xem phần trên để biết thêm chi tiết.


