
    UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số            /SGTVT-KT&QLGT   

V.v rà soát tải trọng, khổ giới hạn của 

cầu, đường bộ.                                   

                     

                      Điện Biên, ngày    tháng 5 năm 2021 

  
 

                       Kính gửi:  Tổng cuc̣ Đường bô ̣Viêṭ Nam 

  

Thưc̣ hiêṇ văn bản số 2994/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 14/5/2021 của Tổng 

cuc̣ ĐBVN về viêc̣ rà soát tải trọng, khổ giới hạn của cầu, đường bộ. Sở GTVT 

Điện Biên, tổng hợp báo cáo một số nội dung như sau. 

1. Đối với hệ thống đường quốc lộ:  

- Tải trọng đường: Các tuyến quốc lộ Sở Giao thông vận tải Điện Biên được 

giao uỷ thác quản lý đảm bảo tải trọng trục tính toán tiêu chuẩn theo quy định 

hiện hành. 

- Khổ giới hạn đường bộ: Đến thời điểm hiện tại các tuyến quốc lộ Sở Giao 

thông vận tải Điện Biên được giao ủy thác quản lý, không có thay đổi về khổ giới 

hạn đường bộ theo nội dung đã báo cáo tại văn bản số 2047/SGTVT-KT&QLGT 

ngày 23/11/2015 về việc báo cáo công bố tải trọng, khổ giới hạn đường bộ theo quy 

định tại Thông tư 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ GTVT và văn bản số 

1770/SGTVT-KT&QLGT ngày 24/5/2019 về việc báo cáo, điều chỉnh công bố tải 

trọng và khổ giới hạn cầu đường bộ năm 2019. Sở Giao thông vận tải sẽ có báo cáo 

kịp thời khi có thay đổi, điều chỉnh. (gửi kèm các văn bản số 2047/SGTVT-

KT&QLGT ngày 23/11/2015; số 1770/SGTVT-KT&QLGT ngày 24/5/2019). 

- Tải trọng cầu: Sở GTVT Điện Biên đã có báo cáo cập nhật các thông tin như: 

Tên tuyến đường, tên cầu, lý trình Km, địa danh, tên cơ quan quản lý, chiều rộng 

cầu, bề rộng phần xe chạy trên mặt cầu, chiều dài cầu, tổng số nhịp, tải trọng thiết kế, 

tải trọng khai thác tại công văn số 2047/SGTVT-KT&QLGT ngày 23/11/2015 về 

việc báo cáo công bố tải trọng, khổ giới hạn đường bộ theo quy định tại Thông tư 

46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ GTVT; tại văn bản số 1770/SGTVT-

KT&QLGT ngày 24/5/2019, sở Giao thông vận tải Điện Biên tiếp tục công bố bổ 

sung 02 cầu xây dựng mới và 02 cầu được kiểm định tải trọng khai thác. Sở Giao 

thông vận tải công bố bổ sung 03 cầu mới kiểm định năm 2020 gồm cầu Mường 

Mùn Km415+600; cầu Nậm Cút Km431+800; cầu Nậm Nèn Km433+900, trên 

tuyến quốc lộ 6 theo biểu chi tiết kèm theo. 

2. Đối với hệ thống đường địa phương: Sở GTVT đã ban hành Quyết định số 

247/QĐ-SGTVT ngày 22/6/2016 về việc công bố tải trọng, khổ giới hạn đường 

bộ trên các tuyến đường tỉnh trên địa bàn. (Gửi kèm Quyết định số 247/QĐ-

SGTVT ngày 22/6/2016). 
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Trên đây là rà soát tải trọng, khổ giới hạn của cầu, đường bộ của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Điện Biên./. 
 

Nơi nhận:                                                                      
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu VT, KT&QLGT. 

   

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Chung 
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