
 

 

 Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam  

 

Thực hiện đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản 

2994/TCĐBVN – QLĐBTĐB ngày 14/5/2021 về việc rà soát tải trọng và khổ giới 

hạn của cầu, đường bộ. 

Trên cơ sở Văn bản số 159/BTĐB ngày 28/5/2021 của Ban QLDA vốn bảo 

trì đường bộ tỉnh về việc rà soát tải trọng và khổ giới hạn của cầu, đường bộ trên 

các tuyến QL.25, QL.29, QL.19C, tỉnh Phú Yên. 

Sau khi rà soát, đối chiếu tải trọng và khổ giới hạn cầu, đường bộ của các 

tuyến Quốc lộ 25, Quốc lộ 29, Quốc lộ 19C qua địa phận tỉnh Phú Yên hiện đang 

khai thác và tải trọng, giới hạn của các tuyến trên đã được công bố trên Cổng thông 

tin điện tử của Tổng cục ĐBVN, Sở GTVT báo cáo các nội dung sau: 

1. Đoạn tuyến đường bộ không đảm bảo tải trọng trục tính toán tiêu chuẩn: 

hiện nay các tuyến tuyến Quốc lộ 25, Quốc lộ 29, Quốc lộ 19C đều đảm bảo tải 

trọng trục tính toán. 

2. Về khổ giới hạn của đường bộ (không bao gồm cầu): Cập nhật cấp đường 

và các vị trí hạn chế về khổ giới hạn so với cấp đường của các tuyến QL.25, 

QL.29, QL.19C theo Phụ lục 1 đính kèm. 

3. Về tải trọng cầu: 

- Cầu mới hoàn thành xây dựng đưa vào khai thác: 01 cầu (cầu Gò Mầm 

mới tại Km39+766,7/QL.29 hoàn thành năm 2017 thay thế cầu Gò Mầm cũ tại 

Km39+760/QL.29). 

- Cầu được nâng cấp, sửa chữa gia cường và được kiểm định lại: 02 cầu, cụ thể: 

+ Cầu Đồng bò tại Km51+199/QL.29 được nâng cấp, sửa chữa gia cường 

năm 2016. 

+ Cầu Suối Cái tại Km15+400/QL.25 được nâng cấp, sửa chữa gia cường 

năm 2020. 

- Cầu được kiểm định lại có kết luận không cắm biển tải trọng: 04 cầu, cụ thể: 

+ Cầu Suối Muồng tại Km19+982, cầu Chà Rang tại Km55+821/QL.25 

được kiểm định năm 2017. 
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+ Cầu Rù Rì A tại Km27+466, cầu Suối Môn tại Km57+468/QL.25 được 

kiểm định năm 2018. 

- Đề nghị đưa ra khỏi danh sách các cầu đã được Tổng cục ĐBVN công bố 

trên các tuyến, cụ thể: 

+ Cầu Trần Hưng Đạo Km0+080/QL.25 hiện đang được thi công thay thế 

cầu cũ, sẽ công bố điều chỉnh sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng. 

+ Cầu Buôn Thô tại Km82+860/QL.29 được thay thế bằng cống thoát nước 

năm 2016. 

+ Đối với các Cầu Cây Sung, Cầu Hố Chống, Cầu Long Mỹ, Cầu số 4, 

tuyến QL.19C do có khẩu độ cầu nhỏ hơn 6m nên trong công tác quản lý, bảo trì 

được thực hiện là cống thoát nước. 

- Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm. 

 Sở GTVT báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam biết, tổng hợp./. 

Nơi nhận 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/cáo); 

- Lưu: VT, QLHTTh.   
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