
UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:            /SGTVT-QLKCHT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày        tháng 11 năm 2022
V/v hạn chế tải trọng khai thác 

qua cầu trên cống Rạch Chanh và 
cầu trên cống Bắc Đông trên 

tuyến Quốc lộ 62
Kính gửi:  

- Bộ Giao thông Vận tải;
- Cục Đường bộ Việt Nam.

Công trình cầu trên cống Rạch Chanh (lý trình Km5+250), TP Tân An và cầu 
trên cống Bắc Đông (lý trình Km9+443), huyện Thủ Thừa trên tuyến đường Quốc 
lộ 62 được Bộ Thủy Lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đầu tư 
xây dựng và giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An quản 
lý để điều hành cung cấp nước tưới tiêu và ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ cho sản 
xuất nông nghiệp của người dân địa bàn tỉnh long An và tỉnh Tiền Giang. Hiện 
nay hai công trình trên đang bị hư hỏng, xuống cấp không đảm bảo tải trọng khai 
thác là 30 tấn, vừa qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức kiểm 
định lại tải trọng cầu, theo kết quả kiểm định của Công ty Cổ phần xây dựng kiểm 
định Cửu Long, tải trọng khai thác thực tế của cầu trên cống Rạch Chanh và cầu 
trên cống Bắc Đông là: 

+ Cầu trên cống Rạch Chanh được khai thác với tải trọng xe qua cầu:
* Xe thân liền – xe [3], tổng tải trọng: 12 Tấn
* Xe đầu kéo kéo Rơ mooc - xe [3-S2], tổng tải trọng: 18 Tấn;
* Xe thân liền kéo Rơ mooc -  xe [3-3], tổng tải trọng: 26 Tấn.
+ Cầu trên cống Bắc Đông được khai thác với tải trọng xe qua cầu:
* Xe thân liền - xe [3], tổng tải trọng: 15 Tấn;
* Xe đầu kéo kéo Rơ mooc - xe [3-S2], tổng tải trọng: 26 Tấn;
* Xe thân liền kéo Rơ mooc -  xe [3-3], tổng tải trọng: 33 Tấn.
 Hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn đang lập thủ tục sửa 

chữa cấp bách các hư hỏng cầu trên cống Rạch Chanh và cầu trên cống Bắc Đông, 
đồng thời tham mưu UBND tỉnh gửi bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu 
tư xây dựng mới công trình trong giai đoạn 2023 - 2025.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua cầu trên cống 
Rạch Chanh (lý trình Km5+250) và cầu trên cống Bắc Đông (lý trình Km9+443) 
trên tuyến quốc lộ 62, theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 
tỉnh Long An, trước mắt cho phép hạ tải trọng cầu trên cống Rạch Chanh, TP Tân 
An và cầu trên cống Bắc Đông, huyện Thủ Thừa theo kết quả kiểm định tải trọng 
khai thác thực tế đến khi đầu tư xây dựng mới cầu trên cống và được UBND tỉnh 
thống nhất chủ trương tại văn bản số 10209/UBND-KT ngày 01/11/2022, thời 



gian hạn chế tải trọng kể từ ngày 11/11/2022 đến khi đầu tư xây dựng mới cầu trên 
cống.

Sở Giao thông Vận tải kính báo cáo Bộ GTVT và Cục Đường bộ Việt Nam 
xem xét và có ý kiến chỉ đạo./. 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ Sở (b/c);
- khu QLĐB IV;
- Lưu: VT, QLKCHT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Ngoãn 
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