
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số :857/SGTVT-QLHT 

V/v rà soát tải trọng và khổ giới 

hạn của cầu, đường bộ trên hệ 

thống quốc lộ, cao tốc năm 2022 

  Lâm Đồng, ngày 30 tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi : Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

Căn cứ văn bản số 3436/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 13/6/2022 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về việc rà soát tải trọng và khổ giới hạn của cầu, đường bộ 

năm 2022. 

Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng được Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao ủy 

thác quản lý 05 tuyến quốc lộ (27, 55, 28B, 27C, 20 đoạn đèo Mimosa) và tuyến 

đường cao tốc Liên Khương – chân đèo Prenn được giao nhiệm vụ quản lý nhà 

nước. Sau khi tiến hành rà soát, Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng cáo cáo như sau: 

1. Đường bộ: Không thay đổi. 

2. Cầu: Điều chỉnh tải trọng 02 cầu (trên quốc lộ 55 và 27) theo kết quả kiểm 

định cầu của Cục Quản lý đường bộ IV tại văn bản số 258/CQLĐBIV-QLBTĐB 

ngày 16/02/2022 về việc thông báo kết quả kiểm định các cầu trên tuyến quốc lộ 

27, quốc lộ 55 và quốc lộ 28B, tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau: 

- Quốc lộ 27: Cầu BTCT (Km90+920) cắm biển hạn chế tải trọng cầu P.106a 

(cấm ô tô tải) kèm theo biển phụ 505b. 

- Quốc lộ 55: Cầu Đại Bình (Km225+930) cắm biển hạn chế tải trọng cầu 

P.106a (cấm ô tô tải) kèm theo biển phụ 505b. 

(kèm theo văn bản số 258/CQLĐBIV-QLBTĐB ngày 16/02/2022 của Cục 

Quản lý đường bộ IV) 

Trên đây là báo cáo rà soát tải trọng và khổ giới hạn của cầu và đường bộ các 

tuyến quốc lộ được ủy thác và cao tốc của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng năm 

2022, kính đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở “b/c”; 

- Lưu: VT, QLHT. 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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