
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:           /SGTVT-QLHT 

V/v cập nhật tải trọng và khổ giới 
hạn của cầu, đường bộ năm 2021.  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                      

                 Hà  Tĩnh, ngày      tháng 5 năm 2021 

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 rà soát hiện trạng các tuyến đường Quốc lộ được ủy thác quản lý và căn 

cứ kết quả kiểm định thử tải các cầu, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh tổng hợp báo 

cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam các nội dung như sau:  

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

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

- Đoạn Km92+400 - Km98+200/QL.8C đường đê hẹp. 

(Có chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo) 
3. Về tải trọng, khổ giới hạn cầu: 

a) Công bố tải trọng của cầu: 

- Các cầu mới hoàn thành xây dựng đưa vào khai thác: 

+ Cầu Chợ Vực Km19+209/QL.8C đã hoàn thành xây dựng, dự kiến 

đưa vào khai thác năm 2021. 

+ Cầu Bản Km70+680/QL.281 đã hoàn thành xây dựng, dự kiến đưa 

vào khai thác năm 2021. 

+ Cầu Lộc Yên Km428+200/QL.15 đã hoàn thành xây dựng đưa vào 

khai thác năm 2020. 

b) Điều chỉnh công bố tải trọng các cầu mà tải trọng thực tế đã thay đổi 

so với lần công bố trước đây: không có. 

(Có chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo) 
Trên đây là kết quả rà soát, cập nhật tải trọng và khổ giới hạn của cầu, 

đường bộ năm 2021. Sở Giao thông vận tải báo cáo và đề nghị Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục ĐBVN./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, QLHT. 

 

             KT.GIÁM ĐỐC 

             PHÓ GIÁM ĐỐC 

               

 

 

           Phan Văn Trung 
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