
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

Số: 1555/SGTVT-KCHT Sơn La, ngày 28 tháng 5 năm 2021 

V/v rà soát, cập nhật tải trọng và 
khổ giới hạn của cầu, đường bộ 

năm 2021 

 

 

         Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

 

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

Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc công bố, điều chỉnh công bố tải trọng và 

khổ giới hạn của cầu, đường bộ năm 2021; Sở Giao thông vận tải Sơn La tổng 

hợp và báo cáo như sau: 

1. Hiện trạng:  

- Hiện nay, Sở GTVT Sơn La được Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN giao 

quản lý 09 tuyến/671,58Km (QL.32B: 11,0Km; QL.43: 112,9Km; QL.4G: 

122,94Km; QL.37: 139,54Km; QL.6B: 33,0Km; QL.279: 55,2Km; QL.6C: 

69,2Km; QL.12: 50,3Km; QL.279D: 77,5Km) và tổng số 116 cầu. 

- Theo Quyết định số 3925/QĐ-TCĐBVN và số 3937/QĐ-TCĐBVN 

ngày 01/12/2015 của Tổng cục ĐBVN, các quốc lộ đã công bố bao gồm: 6 

tuyến/442,2Km (Quốc lộ 32B: 11,0Km; Quốc lộ 43: 112,9Km; Quốc lộ 4G: 

122,94Km; Quốc lộ 37: 107,2Km; Quốc lộ 6B: 33,0Km; Quốc lộ 279: 55,2Km) 

và tổng số 86 cầu (có 23 cầu hạn chế tải trọng: QL.37: 02; QL.43:18; QL.4G: 

02; QL.6B: 01). 

2. Công tác rà soát tải trọng, khổ giới hạn 

2.1 Các tuyến, cầu đã được công bố 

- Khổ giới hạn của đường: Giữ nguyên không có sự thay đổi 

- Các cầu đã được công bố: Đề nghị chỉnh sửa bổ sung 7 cầu hạn chế tải 

trọng phù hợp với thực tế quản lý, cụ thể (QL.37: 02 cầu tại Km398+480 và 

Km406+900; QL.4G: 05 cầu tại Km59+990, Km61+362, Km63+124; 

Km75+790, Km84+660). 

 (Chi tiết có phụ lục 01 và 02 gửi kèm theo) 

2.2. Các tuyến, cầu đề nghị công bố bổ sung  

- Các tuyến đề nghị công bố bổ sung tải trọng do được điều chuyển từ 

đường tỉnh lên bao gồm 3 tuyến và 01 đoạn tuyến QL.37 kéo dài, cụ thể: QL.6C: 

69,2Km; QL.12: 50,3Km; QL.37 (kéo dài): 32,34Km; QL.279D: 77,5Km); 

- Các cầu đề nghị công bố bổ sung hạn chế tải trọng là 04 cầu (QL.6C: 02 

cầu tại Km0+090 và Km13+150; QL.12: 02 cầu tại Km293+470 và 

Km294+380); 



- Đoạn tuyến hạn chế chiều cao 4,5m do có công trình thủy lợi vượt ngang 

đường tại Km41+070, QL.6C. 

  (Chi tiết có phụ lục 03 và 04 gửi kèm theo) 

Trên đây là báo cáo cập nhật tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ để công 

bố bổ sung trong năm 2021 và các năm tiếp theo của Sở GTVT Sơn La. Trân 

trọng đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, tổng hợp, bổ sung./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Lưu: VT, KCHT(03b). 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
Nguyễn Văn Chính 
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