
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /SGTVT-QLGT Quảng Ngãi, ngày  24 tháng  5  năm 2019 

V/v công bố, điều chỉnh cong bố 

tải trọng và khổ giới hạn của cầu, 

đường bộ năm 2019. 

 

 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

 

 

Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi nhận được Công văn số 

2491/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 25/4/2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

về công bố, điều chỉnh công bố tải trọng và khổ giới hạn của cầu, đường bộ năm 

2019; sau khi nghiên cứu nội dung công văn trên và các quy định khác có liên 

quan, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi báo cáo như sau: 

- Hiện nay, được sự quan tâm của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí để đầu tư, sửa chữa các tuyến Quốc lộ 24, 

24B và 24C qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; tuy nhiên, việc đầu tư sửa chữa hầu 

hết theo hiện trạng nền, mặt đường cũ, một số đoạn tuyến đầu tư xây dựng cơ 

bản, chỉnh tuyến nhưng hiện nay vẫn chưa bàn giao đưa vào khai thác sử dụng; 

đồng thời, đối chiếu với tải trọng và khổ giới hạn đã được công bố trên Cổng 

thông tin điện tư của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thì chưa có đoạn tuyến, cầu 

đường bộ cần phải điều chỉnh. 

 - Đối với đường địa phương, năm 2017 Sở Giao thông vận tải Quảng 

Ngãi đã công bố bổ sung tải trọng cầu và khổ giới hạn đối với tuyến đường tỉnh 

ĐT.623 (Sơn Hà - Sơn Tây) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 

790/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 (có bản chụp Quyết định gửi kèm theo). 

Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi báo cáo như trên./. 
  

Nơi nhận:   KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLGT tvtri.82. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Lê Nhân 
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