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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. 

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đã tổ chức đi kiểm tra, rà soát tình trạng 
kỹ thuật trên 06 đoạn tuyến QL.3B, QL.1B, QL.4B, QL.4A, QL.279, QL.31 
được Tổng cục Đường bộ Việt Nam uỷ thác. Sau khi kiểm tra, rà soát thực tế, 
Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn báo cáo kết quả như sau: 

1. Về tải trọng của đường bộ (không bao gồm cầu): Tổng hợp các tuyến, 
đoạn tuyến đã được cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới đồng bộ với tải trọng thiết 
kế mặt đường đối với tải trọng trục đơn quy ước 100KN và 120KN: Gồm 18 
đoạn tuyến (01 đoạn tuyến đã được công bố; 17 đoạn tuyến cần điểu chỉnh công 
bố tải trọng). 

(chi tiết xem trong Phụ lục 01 kèm theo) 
2. Về khổ giới hạn của đường bộ (không bao gồm cầu): Tổng hợp các vị 

trí, đoạn tuyến quốc lộ không đảm bảo khổ giới hạn theo cấp đường của các 
tuyến, đoạn tuyến quốc lộ: Gồm 02 vị trí. 

(chi tiết xem trong Phụ lục 02 kèm theo) 
3. Về tải trọng cầu: Tổng hợp các cầu trên các tuyến quốc lộ không đảm 

bảo tải trọng H30-XB80 hoặc tải trọng HL93: Gồm 29 cầu. 
(chi tiết xem trong Phụ lục 03 kèm theo) 

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam 
xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:    
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở;  
- KCHT&ATGT, KHTC, TTGT; 
- Ban QLXD&BTHTGT; 
- Lưu: VT, KCHT&ATGT.                                                                             
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