
 UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
                 

Số:        /SGTVT-KCHT 
 

V/v rà soát tải trọng và khổ giới hạn 

 của cầu, đường bộ 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày       tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

 

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

2994/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 14/5/2021 về việc rà soát tải trọng và khổ giới hạn 

của cầu, đường bộ. 

Sau khi rà soát tải trọng, khổ giới hạn trên các tuyến quốc lộ được giao quản 

lý: QL.2 đoạn tránh thành phố Tuyên Quang, QL.279, QL.2C, QL.37, QL.3B, 

QL.2D và QL.280, đồng thời đối chiếu với tải trọng và khổ giới hạn đường bộ đã 

được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Sở 

Giao thông vận tải Tuyên Quang trân trọng báo cáo và đề nghị Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam, như sau: 

1. Về tải trọng và khổ giới hạn đường bộ 

1.1. Tuyến QL.2 (đoạn tránh TP.Tuyên Quang), QL.2C, QL.37, QL.279: đề 

nghị giữ nguyên theo Quyết định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam số 3937/QĐ-

TCĐBVN ngày 01/12/2015 về công bố khổ giới hạn các tuyến đường quốc lộ; 

1.2. Tuyến QL.3B:  

a) Đoạn từ Km211+00 đến Km228+00 dài 17Km đề nghị giữ nguyên theo 

văn bản số 973/SGTVT-QLKCHTGT ngày 05/7/2016 của Sở GTVT Tuyên Quang 

về bổ sung, điều chỉnh, công bố tải trọng khổ giới hạn đường bộ đã  được công bố 

trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục ĐBVN. 

b) Đoạn từ Km241+550 - Km280+200 dài 38,65Km: Sở GTVT Tuyên 

Quang đã có văn bản số 840/SGTVT-QLKCHTGT ngày 07/7/2017 về đề nghị bổ 

sung, điều chỉnh, công bố tải trọng khổ giới hạn cầu, đường bộ. Tuy nhiên hiện tại 

qua kiển tra đối chiếu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục ĐBVN chưa công 

bố đoạn tuyến này. Vì vậy đề nghị Tổng cục ĐBVN công bố bổ sung tải trọng khổ 

giới hạn cầu, đường bộ đoạn từ Km241+550 - Km280+20, QL.3B.  

1.3. Tuyến QL.2D (Km129+560 - Km151+560 dài 22Km): Sở GTVT Tuyên 

Quang đã có văn bản số 840/SGTVT-QLKCHTGT ngày 07/7/2017 về đề nghị bổ 

sung, điều chỉnh, công bố tải trọng khổ giới hạn cầu, đường bộ Tuy nhiên hiện tại 

qua kiển tra đối chiếu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục ĐBVN chưa công 

bố tuyến này. Vì vậy đề nghị Tổng cục ĐBVN công bố bổ sung tải trọng khổ giới 

hạn cầu, đường bộ tuyến đường trên.  

1.4. Tuyến QL.280 (Km29+00 - Km65+00 dài 36Km): Sở GTVT Tuyên 

Quang đã có văn bản số 743/SGTVT-QLKCHTGT ngày 04/6/2019 về đề nghị bổ 
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sung, điều chỉnh, công bố tải trọng khổ giới hạn cầu, đường bộ. Tuy nhiên hiện tại 

qua kiển tra đối chiếu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục ĐBVN chưa công 

bố tuyến  này. Vì vậy đề nghị Tổng cục ĐBVN công bố bổ sung tải trọng khổ giới 

hạn cầu, đường bộ tuyến từ trên.  

2. Về tải trọng cầu 

2.1. Về các cầu hạn chế tải trọng và khổ giới hạn trên hệ thống quốc lộ được 

công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục ĐBVN tại văn bản số 

5321/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 14/8/2019 của Tổng cục ĐBVN. 

- Đề nghị giữ nguyên công bố cầu Nông Tiến (Km211+925, QL.37) và cầu 

Chả 2 (Km217+727, QL.37).  

- Đề nghị bỏ công bố cầu hạn chế tải trọng đối với cầu Xoan 2 (Km198+800, 

QL.37). Lý do: cầu đã được Tổng cục ĐBVN đầu tư sửa chữa và gia cường đảm 

bảo tải trọng khai thác, hiện tại đã bỏ cắm biển hạn chế tải trọng. (Quy mô đầu sửa 

chữa và gia cường theo tại Quyết định số 770/QĐ-TCĐBVN ngày 04/4/2016; số 
1529/QĐ- TCĐBVN ngày 01/7/2016 của Tổng cục ĐBVN). 

2.2. Về tải trọng và khổ giới hạn cầu tuyến QL.2 (đoạn tránh TP.Tuyên 

Quang), QL.279, QL.2C, QL.37, QL.3B (đoạn Km211+00 đến Km228+00) đề 

nghị giữ nguyên theo Quyết định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam số 3925/QĐ-

TCĐBVN ngày 01/12/2015 về công bố tải trọng các cầu trên hệ thống quốc lộ; báo 

cáo của Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang về bổ sung, điều chỉnh công bố tải 

trọng, khổ giới hạn đường bộ số 973/SGTVT-QLKCHTGT ngày 05/7/2016;  

2.3. Đề nghị Tổng cục ĐBVN công bố trên Cổng thông tin điện tử tải trọng 

và khổ giới hạn cầu trên tuyến QL.2D, QL.3B (đoạn từ Km241+550 - 

Km280+200), QL.280. Lý do: các cầu trên tuyến QL.2D, QL.3B (đoạn từ 

Km241+550 - Km280+200), QL.280, Sở GTVT Tuyên Quang đã báo cáo tại các 

văn bản số 840/SGTVT-QLKCHTGT ngày 07/7/2017 và số 743/SGTVT-

QLKCHTGT ngày 04/6/2019, tuy nhiên hiện tại qua kiển tra đối chiếu trên Cổng 

thông tin điện tử của Tổng cục ĐBVN chưa công bố. 

(Chi tiết mục 1, 2 có biểu tổng hợp số 01, 02 kèm theo) 
 

Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang trân trọng báo cáo Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; (b/c) 

- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Lưu VT, KCHT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

     PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

   
 

Lưu Việt Anh 
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