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SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
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của cầu, đường bộ 

         Nam Định, ngày     tháng 5 năm 2021 

 

 

             

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam 
 

Thực hiện nội dung Văn bản 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. 

Sau khi rà soát các tuyến quốc lộ thuộc phạm vi quản lý đã được công bố 

trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục ĐBVN. Sở Giao thông vận tải Nam 

Định báo cáo như sau: 

 1. Khổ giới hạn của đường bộ: 

- Đoạn tuyến mới chuyển từ đường địa phương thành quốc lộ: 

+ Đoạn Km126+600 đến Km130+030 trên QL.21B cấp IV đồng bằng 

Bm=8m; Bn=9m. 

+ Đoạn Km146+292 đến Km148+652 trên QL.21B đường dẫn hai đầu 

cầu Thịnh Long cấp III đồng bằng Bm=11m, Bn=12m. 

+ Đoạn Km88+00 đến Km92+100 trên QL.38B cấp IV đồng bằng 

Bm=8m; Bn=9m. 

- Bỏ ra khỏi danh sách đã công bố các đoạn tuyến quốc lộ đã chuyển 

thành đường địa phương: 

+ Đoạn Km89+362 đến Km92+100 trên QL.38B cấp V đồng bằng. 

+ Đoạn Km146+292 đến Km148+652 trên QL.21B (đoạn nối bến phà 

Thịnh Long). 

2. Tải trọng cầu: 

- Cầu mới hoàn thành xây dựng đưa vào khai thác: Cầu Thịnh Long tại 

Km147+194 trên QL.21B tải trọng HL93. 

- Cầu trên tuyến mới được nâng cấp lên quốc lộ: 

+ Cầu Sông Múc trên QL.21B: Tại Km128+803 tải trọng HL93. 

+ Cầu Vĩnh Giang trên QL.38B: Tại Km88+782.25 tải trọng HL93. 

+ Cầu T5-5 trên QL.38B: Tại Km90+667 tải trọng HL93. 

- Điều chỉnh công bố tải trọng cầu mà tải trọng đã thay đổi: 

 



 

+ Cầu Đập 36 tại Km 154+289 trên QL.21B: Tải trọng HL93. 

- Bỏ ra khỏi danh sách các cầu đã được công bố đã chuyển thành đường 

địa phương: 

+ Cầu An Duyên tại Km91+296.7 trên QL.38B cũ. 

+ Cầu Mai Xá tại Km90+490 trên QL.38B cũ. 

(Có các phụ lục đính kèm) 

Sở Giao thông vận tải Nam Định trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Vụ Quản lý bảo trì đường bộ-TCĐBVN; 

- Lưu: VT, QLKCHTGT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

Trương Mạnh Khiêm 
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