
  

    UBND TỈNH HẬU GIANG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

    Số:            /SGTVT-QLHT                       Hậu Giang, ngày          tháng  6  năm 2021 

V/v rà soát tải trọng và khổ 

giới hạn cầu, đường bộ 

Kính gửi: 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Cục Quản lý đường bộ IV. 

 

Thực hiện nội dung văn bản số 2994/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 14/5/2021 

của Tổng cục ĐBVN về việc rà soát tải trọng và khổ giới hạn của cầu đường bộ 

và Công văn số 1113/CQLĐBIV-QLBT ngày 10/5/2021 về việc rà soát, lý trình, 

điều chỉnh thông tin biển báo hạn chế tải trọng và công bố tải trọng, khổ giới 

hạn các cầu trên quốc lộ.  

Sở Giao thông vận tải Hậu Giang được Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

giao nhiệm vụ quản lý ủy thác 02 tuyến quốc lộ 61B và quốc lộ 61C với tổng 

chiều dài 52,4 km thực hiện công tác báo cáo rà soát tải trọng và khổ giới hạn 

của cầu đường bộ, sau khi rà soát, Sở Giao thông vận tải Hậu Giang báo cáo như 

sau:  

1/ Tuyến Quốc lộ 61B: 

Tuyến Quốc lộ 61B với chiều dài 15,3 Km có tổng cộng 07 cầu, trong đó 

05 cầu tải trọng HL 93, 01 cầu bản, 01 cầu tải trọng 13 tấn. 

- Đối với cầu tải trọng 13 tấn: Cầu Long Bình lý trình Km 3+580 trong 

quá trình khai thác, từ thời điểm đưa vào sử dụng khai thác đến nay có dấu hiệu 

quá tải, chưa được nâng cấp (đã có dự án XDCB nhưng chưa triển khai thi 

công). 

- Đối với việc thay đổi điều chỉnh lý trình trên tuyến: Tuyến Quốc lộ 61B, 

trong quá trình khai thác đến nay không có thay đổi về lý trình. 

Đối với các dự án sửa chữa, nâng cấp cải tạo, trên tuyến hện nay có 01 

công trình thảm bê tông nhựa mặt đường đoạn km 13+800 - Km 15+300, 

QL.61B. 

2/ Quốc lộ 61C: 

Tuyến Quốc lộ 61C với chiều dài 37,152 Km có tổng cộng 34 cầu được 

đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác năm 2012 với tải trọng HL93, các cầu trên 

tuyến hiện vẫn đang đáp ứng được khả năng chịu tải. 

- Đối với việc thay đổi, điều chỉnh lý trình trên tuyến: Tuyến QL. 61C, 

trong quá trình khai thác đến nay không có thay đổi về lý trình. 



  

- Đối với các dự án sửa chữa, nâng cấp cải tạo, trên tuyến hiện nay có 03 

công trình đang triển khai:  

+ Sửa chữa mặt đường các đoạn: Km 14+550 - Km 15+900; Km 19+970 - 

Km 20+621; Km 27+450 - Km 29+450; Vuốt nối, bù lún đường dẫn vào cầu: 

Xáng Mới (Km 13+633), 3500 (Km 18+090), cầu 4000 (Km 18+639), cầu 5000 

(Km 19+646), cầu 7000 (Km 21+609), cầu 8000 (Km 22+351), cầu 9500 (Km 

24+166), cầu 10500 (Km 25+187), Chệt Súng (Km 31+161), Hội Đồng (Km 

32+209); Vuốt nối bù lún đường dẫn các cống: 1500 (Km 16+229), cống 2500 

(Km 17+240), cống 3000 (Km 17+758) cống 4500 (Km 19+135), cống 6500 

(Km 21+129), cống 7500 (Km 2+163), Quốc lộ 61C, tỉnh Hậu Giang. 

+ Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường từ Km 13+070 - Km 13+633, Km 

24+166 - Km 25+187, Km 37+200 - Km 37+900 và Km37+900 – Km39+146, 

Quốc lộ 61C, tỉnh Hậu Giang. 

+ Thay khe co dãn cầu (05 cầu): Trầu Hôi (Km 10+200), Xáng Mới (Km 

13+633), cầu 13000 (Km 27+700), cầu Miếu Hội (Km 42+757), cầu Cái Sình 

(Km 44+538); Vuốt nối đường đầu cầu (07 cầu): Năm Lai (Km 40+344), cầu 

Chín Tuyền (Km 41+439), cầu Đập Đá (km 42+164), cầu Miếu Hội (km 

42+757), cầu Cái Sình (Km 44+538), cầu Trâm Bầu (Km 45+726), cầu kênh 

Mới (Km 46+739) và sửa chữa hệ thống an toàn giao thông, Quốc lộ 61C, tỉnh 

Hậu Giang. 

Sở Giao thông vận tải Hậu Giang kính chuyển đến Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam xem xét, tổng hợp./. 

                                                           
   Nơi nhận:                      

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu VT, QLHT (02).  
 

 

                   

                                                                                    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thanh Việt 

 


		2021-06-03T15:22:54+0700


		2021-06-03T15:34:57+0700


		2021-06-03T15:44:06+0700


		2021-06-03T15:46:12+0700


		2021-06-03T15:46:12+0700


		2021-06-03T15:46:12+0700




