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Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa. 

 

Thực hiện nội dung công văn số 3342/SGTVT-QLGT ngày 16/7/2021 của 

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa về việc hoàn thiện công tác cập nhật 

dữ liệu cầu phục vụ xác minh chỉ số giải ngân DLIs.2 (đợt 5) dự án LRAMP. 

Trong thời gian qua, thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở 

Giao thông vận tải Thanh Hóa về việc cập nhật cơ sở dữ liệu cầu vào phần mềm 

Quản lý cầu địa phương (VBMS) tại văn bản số 2402/SGTVT-QLGT ngày 

21/7/2017 và văn bản số 439/SGTVT-QLGT ngày 30/01/2019. UBND huyện 

Như Thanh đã giao phòng chuyên môn cập nhật hoàn thiện, bổ sung dữ liệu cầu 

trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện quản lý lên phần mềm quản lý cầu địa 

phương. Qua kết quả thực hiện, UBND huyện Như Thanh báo cáo cụ thể như 

sau:  

1. Hiện trạng mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn huyện: Tổng mạng 

lưới đường bộ trên địa bàn huyện có chiều dài 881,52km. Trong đó: Quốc lộ gồm 

02 tuyến (quốc lộ QL45, quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành) với tổng chiều dài 41km. 

Đường tỉnh gồm có 06 tuyến  (đường tỉnh 514, 520, 505B, 520C, 529, 505) với 

tổng chiều dài 109,4 km. Đường huyện gồm 08 tuyến với tổng chiều dài 72,3 km. 

Đường xã và đường thôn bản có chiều dài 658,82Km. 

2. Trên 06 tuyến đường tỉnh có tổng 13 cầu. Trong đó: Đường tỉnh 514 có 

03 cầu; đường tỉnh 520 có 04 cầu; đường tỉnh 505B có 05 cầu; đường tỉnh 529 

có 01 cầu; đường tỉnh 520C, 505 không có cầu.  

3. Trên 08 tuyến đường huyện có 06 cầu. Trong đó: Tuyến đường Phượng 

Nghi – Cán Khê có 01 cầu; đường thị trấn Bến Sung – Vũ Yên (Nông Cống) có 

03 cầu; đường Quốc lộ 45 – Yên Lạc – đường tỉnh 505 có 01 cầu; đường thị trấn 

Bến En có 01 cầu. 

 4. Về cơ bản các thông tin cầu trên tuyến đường tỉnh, đường huyện tại địa 

bàn huyện Như Thanh đã được cập nhật dữ liệu (như chiều dài, chiều rộng, tọ độ 

vị trí, ảnh hiện trạng cầu, ...) vào phần mềm quản lý cầu địa phương. Tuy nhiên 

do một số cầu UBND huyện không có hồ sơ nên một số thông tin (như năm xây 
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dựng, giá trị xây dựng, tải trọng thiết kế, năm tính lưu lượng xe, vận tốc khai 

thác...) chưa có để cập nhật vào phần mềm, cụ thể như sau: 

- Các cầu trên các tuyến đường tỉnh 505B, 514, 529 do các đơn vị quản lý 

đường bộ quản lý, huyện không có hồ sơ và thông tin để cập nhật. Đề nghị Sở 

giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị quản lý cung cấp hồ sơ và cập nhật bổ 

sung thông tin vào phần mềm quản lý cầu địa phương.    

- Các cầu trên các tuyến đường huyện, đường tỉnh 520 do huyện quản lý 

như:  cầu Ma Cán Khê; cầu Trắng,  Phú Nhuận; cầu Khe Lau, Yên Lạc; cầu Ông 

Ai, Phượng Nghi; cầu Phao, Xuân Du  đã được xây dựng từ rất lâu nên không có 

hồ sơ.  

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Như Thanh đề nghị Sở Giao thông 

vận tải tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, P.CT Hàn Văn Huyên; 

- Lưu VT, KTHT. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Hàn Văn Huyên 
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