
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SGTVT-KHKT&QLGT Cao Bằng, ngày      tháng      năm 2021 

V/v rà soát tải trọng và khổ giới hạn 

của cầu, đường bộ trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng. 

 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam 
  

 Thực hiện Công văn số 2994/TCĐB-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 rà soát, đối chiếu tải trọng, khổ giới hạn của các tuyến quốc lộ thuộc 

phạm vi quản lý đã được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục ĐBVN 

với tải trọng và khổ giới hạn của đường bộ hiện đang khai thác, Sở Giao thông vận 

tải (GTVT) Cao Bằng báo cáo như sau: 

    1. Về tải trọng của đường bộ (không bao gồm cầu):  

 Cơ bản các tuyến quốc lộ ủy thác cho Sở GTVT Cao Bằng quản lý đã được 

thiết kế kết cấu áo đường theo tải trọng trục 100KN. Tuy nhiên có một số đoạn 

tuyến đường địa phương mới chuyển lên thành quốc lộ chưa được đầu tư nâng cấp 

nên chưa đạt yêu cầu thiết kế. Cụ thể đoạn tuyến Km122- Km136/QL.4A từ xã Cô 

Ngân huyện Hạ Lang đến thị trấn Hạ Lang đang đầu tư XDCB hiện là đường 

GTNT loại A, tải trọng trục giới hạn 5 tấn. 

 2. Về khổ giới hạn của đường bộ (không bao gồm cầu): 

 Đã tổng hợp các vị trí trong phụ lục kèm theo. 

 3. Về tải trọng cầu:  

 Đã thống kê toàn bộ các cầu hiện có, rà soát tải trọng và tổng hợp trong phụ 

lục 3. 

 Trên đây là kết quả rà soát của Sở GTVT Cao Bằng, đề nghị Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng: KHKT&QLGT, QLVT,PT&NL; 

- Ban QLBTĐB; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Đàm Đức Văn 
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