
  

UBND TỈNH LAI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:             /BC-SGTVT Lai Châu, ngày           tháng 5 năm 2021 
 

 

BÁO CÁO  

Rà soát tải trọng và khổ giới hạn của cầu, đường bộ trên các tuyến Quốc lộ 

được giao uỷ thác quản lý, địa bàn tỉnh Lai Châu 
   

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn 

số 2994/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 14/05/2021 về việc rà soát tải trọng và khổ 

giới hạn của cầu, đường bộ. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu báo cáo như 

sau: 

Sở Giao thông Vận tải Lai Châu được Tổng cục đường bộ Việt Nam giao 

ủy thác quản lý 07 tuyến Quốc lộ với tổng chiều dài: 515,435 Km, trong đó: 

QL.4D: 89Km (Km0 - Km89); QL.32: 72Km (Km332 - Km404); QL.100: 

20Km (Km0 - Km20); QL.279: 46,6Km (Km157+400 - Km204); QL.279D: 

28,3Km (Km0 – Km28+300); QL.12: 89,9 Km (Km0 - Km89+900) và QL.4H: 

169,635 (Km184+700 - Km354+335).  

Hệ thống Quốc lộ do Sở GTVT Lai Châu quản lý được đầu tư nâng cấp, 

cải tạo với quy mô cấp đường cấp IV, cấp V, cấp VI miền núi; một số đoạn đi 

qua đô thị được thiết kế đường cấp III, đường đô thị quảng trường; mặt đường 

bê tộng nhựa và đá dăm láng nhựa.  

(Chi tiết có Phụ lục 1, 2; tại Phụ lục 3 không có đoạn tuyến nào không 

đảm bảo khổ giới hạn theo cấp đường) 

Trên đây báo cáo của Sở GTVT tỉnh Lai Châu, kính gửi Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam xem xét, tổng hợp để công bố./. 
 

Nơi nhận: 

- Tổng cục ĐBVN; 

- Giám đốc Sở (B/c); 
- Lưu: VP, KCHT (3b). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưởng 
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