
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 

    Số:           /SGTVT-QLKCHT 

 

          Hà Nam, ngày         tháng       năm  
 

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

cầu, đường bộ các tuyến Quốc lộ do Sở 

GTVT Hà Nam được ủy thác quản lý. 

 

 

 

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 v/v rà soát tải trọng và khổ giới hạn của cầu, đường bộ; 

Sau khi rà soát, Sở Giao thông vận tải Hà báo cáo tải trọng và khổ giới hạn của cầu, 

đường bộ các tuyến Quốc lộ do Sở GTVT Hà Nam được ủy thác quản lý như sau: 

- Tuyến QL.21B (đoạn Km41+500-Km58+500): Giữ nguyên tải trọng, khổ 

giới hạn của đường bộ đã được công bố theo các Quyết định số 3925/QĐ-

TCĐBVN ngày 01/12/2015, số 3937/QĐ-TCĐBVN ngày 01/12/2015 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam; 

- Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam cập nhật, điều chỉnh tải trọng, khổ 

giới hạn của đường bộ đã được công bố theo các Quyết định số 3925/QĐ-

TCĐBVN ngày 01/12/2015, số 3937/QĐ-TCĐBVN ngày 01/12/2015 các tuyến 

QL.21 (đoạn Km95+00-Km135+500), QL.37B (đoạn Km106+500-Km139+00). 

- Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét công bố tải trọng, khổ giới 

hạn của tuyến QL.38 mới (Nhật Tựu- Chợ Dầu) với một số thông tin chủ yếu sau: 

Tuyến thiết kế mới theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết  kế 

80km/h. Tổng chiều rộng nền, mặt đường Bn=26,0m, gồm: Bề rộng mặt đường: 

Bm=2x7,25=14,5m; dải phân cách giữa: B=10,5m; lề đường: B=2x0,5m=1,0m; tải 

trọng trục thiết kế của dự án là 10 tấn. 

(Chi tiết tải trọng và khổ giới hạn của cầu, đường bộ các tuyến Quốc lộ do Sở 

GTVT Hà Nam quản lý đề nghị điều chỉnh như phụ lục kèm theo báo cáo này) 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam các nội 

dung trên./. 
 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c);  

- Lưu: VT, QLKCHT (02). 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 

 

 

  Kiều Hồng Quảng 
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