
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:         /SGTVT-QLCL 

V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm 

tra các cầu treo dân sinh có sử dụng cáp 

dự ứng lực ngoài đối với kết cấu chịu lực 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày         tháng 12 năm 2021 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Ban QLDA ĐTXD của tỉnh; 

- Các Ban QLDA các huyện, thành phố. 

 

 

Mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh có nhiều công trình cầu, trong 

đó mạng lưới hạ tầng GTNT có nhiều cầu treo dân sinh sử dụng cáp dự ứng lực ngoài 

đối với kết cấu chịu lực. Tuy nhiên, hiện nay công tác kiểm tra, bảo dưỡng thường 

xuyên chưa được quan tâm đúng mực, dẫn đến tình trạng xuống cấp nhanh, mất an 

toàn trong quá trình khai thác sử dụng. Nhằm tăng cường an toàn giao thông, an toàn 

công trình, kịp thời phát hiện, xử lý các hư hỏng, xuống cấp công trình, ngăn ngừa tình 

huống mất an toàn, Sở GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra các công trình cầu treo 

dân sinh có sử dụng cáp dựng ứng lực ngoài đối với kết cấu chịu lực (tần xuất kiểm 

tra tối thiểu 03 tháng/lần). Trong quá trình kiểm tra đặc biệt lưu ý phải tiếp cận và 

kiểm tra được các bộ phận như neo cáp, vỏ bọc, hệ thống bảo vệ cáp... 

2. Sau khi kiểm tra, trường hợp phát hiện các hư hỏng phức tạp ảnh hưởng đến 

an toàn giao thông, an toàn công trình phải tổ chức xử lý đảm bảo giao thông ngay và 

báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. 

3. Khi tiến hành đầu tư xây dựng các công trình mới, trường hợp sử dụng cáp 

dự ứng lực ngoài: đề nghị Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế nghiên cứu sử dụng các loại cáp 

có tính năng bảo vệ tốt, hạn chế sử dụng loại cáp trần bảo vệ bằng vữa bơm. 

Sở GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, nghiêm túc thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Sở Xây dựng; 

- Phòng KTHT các huyện; 

- Phòng Quản lý đô thị thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GTVT; 

- Lưu VT; QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

ĐÃ KÝ 
 

 

 
Tạ Đức Hùng 
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