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SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:          /SGTVT-QLCLHT
V/v rà soát tải trọng và khổ giới 

hạn cầu, đường bộ trên tuyến 
QL.62 và QL.50 do Sở GTVT 

Long An quản lý

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

 
       Long An, ngày         tháng 5 năm 2021

                                           Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An được Tổng cục Đường bộ Việt Nam 
ủy thác quản lý tuyến QL.50 dài 32,393Km (lý trình Km11+030 – Km35+123, 
bao gồm tuyến nội ô trong thị trấn Cần Giuộc và Cần Đước), QL.62 dài 62,78Km 
(lý trình Km0+000 – Km28+200 và Km41+500 – Km76+080) và các cầu trên 
tuyến.

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản 
số 2994/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 14/5/2021 về việc rà soát tải trọng và khổ giới 
hạn cầu, đường bộ.

Sau khi kiểm tra nội dung công bố tải trọng và khổ giới hạn của cầu, đường 
bộ trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam 
(https://drvn.gov.vn) và đối chiếu với thực tế hiện trạng cầu, đường bộ trên tuyến 
QL.50 và QL.62; Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An báo cáo Tổng cục Đường 
bộ Việt Nam như sau:

- Về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ: thống nhất theo nội dung Tổng 
cục Đường bộ Việt Nam đã công bố (không điều chỉnh).

- Về tải trọng cầu: thống nhất theo nội dung Tổng cục Đường bộ Việt Nam 
đã công bố riêng cầu Mộc Hóa đã được sửa chữa, gia cường và kiểm định lại 
không còn cấm biển hạn chế tải trọng khai thác qua cầu (kiến nghị bỏ cầu Mộc 
Hoá Km69+780, QL.62 ra khỏi dang sách đã công bố)

Trên đây là báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An gửi Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam được biết.

Trân trọng!
        

  
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ Sở (b/c);
- Ban QLDA CTGT;
- Lưu: VT, QLCLHT (Trung)
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Nguyễn Thành Ngoãn
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