
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:                /SGTVT- QLGT 
V/v báo cáo cập nhật tải trọng và khổ 

giới hạn của cầu, đường bộ trên hệ 

thống Quốc lộ được giao quản lý 

 

Phú Thọ, ngày            tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 

4743/TCĐB-QLBTĐB ngày 09 tháng 7 năm 2021 về việc kiểm tra, rà soát tải 

trọng, khổ giới hạn của cầu, đường bộ đã công bố trên Cổng thông tin điện tử của 

Tổng cục ĐBVN. 

 Sau khi kiểm tra rà soát, Sở Giao thông vận tải Phú Thọ xin báo cáo Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam các nội dung như sau: 

 1. Về việc kiểm tra, rà soát tải trọng, khổ giới hạn cầu, đường bộ các tuyến 

Quốc lộ do Sở Giao thông vận tải Phú Thọ được giao quản lý gồm các tuyến: 

QL.2D, QL.32, QL.32B, QL.32C, QL.32C tuyến tránh thành phố Việt Trì, QL.70B 

và đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Phú Thọ): Sở Giao thông vận tải Phú Thọ 

đã có Văn bản số 1046/SGTVT-QLGT ngày 28 tháng 5 năm 2021về việc báo cáo 

tải trọng và khổ giới hạn của cầu, đường bộ trên hệ thống Quốc lộ được giao quản 

lý. 

2. Bổ sung công bố thông tin đối với cầu Tứ Mỹ km26+500 QL.32C tỉnh 

Phú Thọ có cắm biển Cấm các phương tiện có tổng tải trọng từ 13 tấn trở lên qua 

cầu do cầu đang được sửa chữa. Phương án phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu 

Tứ Mỹ km26+500 QL.32C cụ thể theo nội dung Văn bản số 991/SGTVT-QLGT 

ngày 21 tháng 5 năm 2021 (Có văn bản số 991/SGTVT-QLGT kèm theo). 

Sở Giao thông vận tải Phú Thọ xin trân trọng báo cáo Tổng cục Đường bộ 

Việt nam./. 

 
Nơi nhận :     
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ (Ô.Ước); 

- Lưu  VT, QLGT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Quang Ước 
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