
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:         /SGTVT-KCHT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Đắk Lắk, ngày      tháng 6 năm 2021 

V/v báo cáo kết quả rà soát tải 

trọng, khổ giới hạn các quốc lộ  

 

 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

 

Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk nhận được Công văn số 3422/TCĐBVN-

QLBTĐB ngày 31/5/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, về việc đôn đốc 

rà soát, công bố tải trọng, khổ giới hạn cầu đường trên hệ thống quốc lộ.  

Sau khi rà soát tải trọng, khổ giới hạn cầu đường các tuyến QL.14C, 

QL.27, QL.29 được Tổng cục Đường bộ Việt Nam ủy quyền quản lý; đối chiếu 

với dữ liệu đã được Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk báo cáo Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam tại Công văn số 1452/SGTVT-KCHT ngày 24/7/2020. Sở Giao thông 

vận tải Đắk Lắk cập nhật dữ liệu tải trọng, khổ giới hạn cầu đường như sau: 

1. Việc bổ sung, cập nhật cầu chưa được công bố tải trọng: Không có. 

2. Thông tin cầu đã thay đổi so với lần công bố trước: Đã xây dựng mới 

05 cống hộp BTCT thay thế cho các cầu bản bị hư hỏng và tháo 05 biển hạn chế 

trọng tải toàn bộ xe (P.115) đã lắp đặt trước đây. 

3. Về tải trọng đường bộ (không bao gồm cầu): Không thay đổi. 

4. Về khổ giới hạn của đường bộ: Không thay đổi. 

(Chi tiết theo các phụ lục đính kèm). 

Với nội dung trên, Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk báo cáo Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam biết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (b/c); 

- Lưu: VT, KCHT (Vũ.09b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Kế Thắng 
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