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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:           /SGTVT-QLKCHTGT 
V/v rà soát tải trọng và khổ giới hạn 

của cầu, đường bộ 

Hoà Bình, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

 

Thực hiện Công văn 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 kiểm tra, rà soát các vị trí cầu trên các tuyến quốc lộ, đường 229 

và đường địa phương đang khai thác theo phạm vi quản lý. Sở Giao thông vận 

tải Hòa Bình tổng hợp báo cáo cụ thể như sau: 

1. Đối với các tuyến quốc lộ và đường 229 (đường trung ương). 

- Cập nhật, điều chỉnh lại tải trọng các cầu: Sở Giao thông vận tải tổng 

hợp thống kê số liệu theo bảng biểu (có bảng phụ lục I chi tiết đính kèm). 

- Về khổ giới hạn của đường bộ: Đối với các tuyến quốc lộ, đường 229. 

Các vị trí, đoạn tuyến đảm bảo kích thước khổ giới hạn về chiều cao và chiều 

rộng làn xe chạy theo cấp đường của các tuyến, đoạn tuyến (có bảng phụ lục II 

chi tiết đính kèm). 

2. Đối với các tuyến đường tỉnh (đường địa phương), Sở Giao thông vận 

tải đã công bố điều chỉnh tải trọng các cầu, khổ giới hạn các tuyến đường tại 

Quyết định số 301/QĐ-SGTVT ngày 25/5/2021 (có Quyết định đính kèm). 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hoà Bình trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận:             
- Như trên;         

- GĐ, PGĐ Sở phụ trách; 

- Lưu: VT, QLKCHTGT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
Vũ Ngọc Sơn 
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