
UBND TỈNH BẮC NINH 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
Số: 905/SGTVT-QLHTGT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Bắc Ninh, ngày 28 tháng 5 năm 2021. 

V/v rà soát tải trọng và khổ giới hạn của 

cầu, đường bộ. 

 

 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

  

 Thực hiện Văn bản số 2994/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 14/5/2021 của   

Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc rà soát tải trọng và khổ giới hạn của cầu, 

đường bộ. 

 

Sau khi kiểm tra, rà soát cập nhật thông tin về tải trọng và khổ giới hạn của  

cầu, đường bộ của các tuyến đường quốc lộ và các tuyến đường địa phương 

thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Sở GTVT Bắc Ninh tổng hợp, kết quả kiểm tra, rà 

soát tải trọng cầu, đường bộ; cụ thể như sau: 

1. Công tác rà soát, cập nhật tải trọng, khổ giới hạn của các tuyến quốc lộ ủy 

quyền Sở GTVT Bắc Ninh quản lý. 

( Chi tiết tại phục lục 1 đính kèm). 

2. Công tác rà soát, cập nhật tải trọng, khổ giới hạn của các tuyến đường 

tỉnh và đường trục chính đô thị do Sở GTVT Bắc Ninh quản lý. 

( Chi tiết tại phục lục 2 và phục lục 3 đính kèm). 

 

Sở GTVT Bắc Ninh báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam nắm, tổng hợp. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu VP; QLHTGT.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Lương Pha 
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