
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /SGTVT-QLGT Quảng Ngãi, ngày      tháng 5 năm 2021 

V/v báo cáo tải trọng và khổ 

giới hạn của cầu, đường bộ trên 

các tuyến Quốc lộ 24, 24B và 

24C, tỉnh Quảng Ngãi 
 

 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

Thực hiện Công văn số 2994/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 14/5/2021 của Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam về rà soát tải trọng và khổ giới hạn của cầu, đường bộ; sau 

khi rà soát kiểm tra tải trọng, khổ giới hạn khai thác hiện nay đối với cầu, đường bộ 

trên các tuyến quốc lộ ủy thác do Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi quản lý, đối 

chiếu so sánh với tải trọng, khổ giới hạn của cầu, đường bộ do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 

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

1. Đối với tải trọng cầu 

a) Điều chỉnh thông tin tải trọng cầu đã công bố tại “Bảng 3.4 - Các cầu hạn 

chế tải trọng trên Quốc lộ thuộc phạm vi quản lý của Sở GTVT Quảng Ngãi 

(Kèm theo Quyết định số 3925/QĐ-TCĐBVN ngày 01/12/2015 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam)”: 

- Cầu Chéo Km16+55/QL.24 (lý trình của dự án Km16+50); cầu Di Ren tại 

Km19+980/QL.24 (lý trình của dự án Km20+04) đã được đầu tư xây dựng lại cầu 

mới (cầu Di Ren đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng vào cuối năm 2019, cầu 

Chéo đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2021): cầu không cắm 

biển hạn chế tải trọng. 

- Các cầu Bản BTCT gồm: Km10+30/QL.24 (lý trình dự án là Km10+50); 

Km10+250/QL.24; Km26+950/QL.24 (lý trình dự án là Km26+970) đã được sửa 

chữa, gia cường tại Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng QL.24 nối 

từ tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Kon Tum (đoạn từ Km8+00-Km32+00). Hiện cầu 

không cắm biển hạn chế tải trọng và đang khai thác bình thường. 

- Cầu Bản BTCT Km20+330/QL.24 và cầu Đèo Lâm Km20+330/QL.24 đã 

được chỉnh tuyến và không đi qua 02 cầu trên. Hiện nay Sở GTVT Quảng Ngãi 

đang kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ GTVT chuyển các đoạn 

tuyến Quốc lộ 24 cũ bị chỉnh tuyến trong Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng 

cấp, mở rộng QL.24 nối từ tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Kon Tum (đoạn từ Km8+00-

Km32+00) thành đường địa phương và giao cho địa phương quản lý, khai thác. 

b) Điều chỉnh, bổ sung Các cầu hạn chế tải trọng trên Quốc lộ thuộc phạm vi 

quản lý của Sở GTVT Quảng Ngãi đã công bố tại Bảng 3.4 kèm theo Quyết định số 

3925/QĐ-TCĐBVN ngày 01/12/2015 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Phụ lục 

01 đính kèm theo công văn này.  
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2. Đối với khổ giới hạn: Điều chỉnh, bổ sung thông tin thay đổi về khổ giới 

hạn các tuyến quốc lộ ủy thác hiện nay do Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi trực 

tiếp quản lý so với thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam tại “Phụ lục số 01: Bảng cấp đường và vị trí hạn chế so 

với cấp đường của các tuyến quốc lộ” (kèm theo Quyết định số 3937/QĐ-

TCĐBVN ngày 01/12/2015). 

Chi tiết điều chỉnh, bổ sung tại Phụ lục 02 đính kèm theo công văn này. 

Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cục QLĐB III; 

- Thanh tra Sở GTVT; 

- Các phòng: KHTC, QLCL; 

- Lưu: VT, QLGT.tvtri.46 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Nhân  
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