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GIẤY PHÉP THI CÔNG 
 

Công trình: Xây dựng nút giao thông đường nhánh đấu nối ra, vào đường Pắc 

 Ma - Ka Lăng - Thu Lũm phía bên trái tại lý trình Km02+720, Km04+990 và phía 

bên phải tại lý trình Km06+105, Km06+307 thuộc Dự án thủy điện Nậm Lằn 

 xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 

 

 Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 9/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; 

 Căn cứ Văn bản số 199/CT-SGTVT ngày 17/02/2021 của Sở GTVT tỉnh Lai Châu 

về việc chấp thuận xây dựng công trình: Xây dựng nút giao thông đường nhánh đấu nối ra, 

vào đường Pắc Ma - Ka Lăng - Thu Lũm phía bên trái tại lý trình Km02+720, Km04+990 

và phía bên phải tại lý trình Km06+105, Km06+307 thuộc Dự án thủy điện Nậm Lằn tại xã 

Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho Công ty Cổ phần phát triển Năng lượng Vạn 

Thắng; 

 Xét Đơn đề nghị số 01/2021/ĐĐN-NLVT ngày 22/02/2021 của Công ty Cổ phần 

phát triển Năng lượng Vạn Thắng về việc đề nghị cấp phép thi công công trình nêu trên; kèm 

theo hồ sơ thiết kế BVTC, phương án kỹ thuật đảm bảo ATGT khi thi công công trình được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

 1. Cấp cho: Công ty Cổ phần phát triển Năng lượng Vạn Thắng. 

 - Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà Hỗn Hợp Vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, phường Phú 

Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. 

 - Điện thoại: 0984.66.3168 

 2. Được phép thi công công trình: Xây dựng nút giao thông đường nhánh đấu nối 

ra, vào đường Pắc Ma - Ka Lăng - Thu Lũm phía bên trái tại lý trình Km02+720, 

Km04+990 và phía bên phải tại lý trình Km06+105, Km06+307 thuộc Dự án thủy điện Nậm 

Lằn tại xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, với các nội dung chính sau: 

 - Vị trí đấu nối nằm phía bên trái đường Pắc Ma - Ka Lăng - Thu Lũm tại lý trình 

Km02+720, Km04+990 và phía bên phải tại lý trình Km06+105, Km06+307; 

 - Phương án đấu nối: Giữ nguyên hướng tuyến, cao độ mặt đường hiện trạng (đường 

Pắc Ma - Ka Lăng - Thu Lũm) đoạn qua trước các nút giao. Nút giao Km02+720 phạm vi 

vuốt nối từ Km02+709,55 đến Km02+730,45; Nút giao Km04+990 phạm vi vuốt nối từ 
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Km04+979,24 đến Km05+076; Nút giao Km06+105 phạm vi vuốt nối từ Km06+096,3 đến 

Km06+116,42; Nút giao Km06+307 phạm vi vuốt nối từ Km06+297 đến Km06+317,12. 

Thiết kế nút giao theo hướng mở rộng về phía bụng đường cong tại các vị trí đấu nối nhằm 

đảm bảo ATGT cho người và các phương tiện ra, vào nút; 

 - Các Tiêu chuẩn và Quy phạm chủ yếu được áp dụng để thiết kế nút giao: Quy 

chuẩn Việt Nam QCVN 41: 2019/BGTVT; Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054: 

2005; Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-06, áo đường cứng 22TCN 233-95; 

 - Kết cấu mặt đường nút giao: Phần vuốt nối phạm vi mặt đường mở rộng của đường 

Pắc Ma - Ka Lăng - Thu Lũm và mặt đường nhánh tại các nút giao được thiết kế mặt đường 

BTXM M250 dày 25cm, rải lớp nót ni long trên lớp móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm 

đầm chặt K98, dưới đắp đất dày 30cm đầm chặt K95; 

 - Phương án thoát nước: Nút giao Km02+720 nằm phía ta luy âm bên trái, hiện tại 

không có rãnh thoát nước dọc của đường Pắc Ma - Ka Lăng - Thu Lũm, do đó không phải 

thiết kế đấu nối thoát nước rãnh dọc. Nút giao Km04+990 nằm phía ta luy dương bên trái 

của đường Pắc Ma - Ka Lăng - Thu Lũm hiện tại là rãnh dọc bê tông hình thang, do đó 

được thiết kế nối tiếp rãnh bê tông hình thang dẫn nước vào cống bản KT (100x50)cm của 

đường nhánh. Nút giao Km06+105 nằm phía ta luy dương bên trái của đường Pắc Ma - Ka 

Lăng - Thu Lũm hiện tại là rãnh dọc bê tông hình thang, do đó được thiết kế nối tiếp rãnh bê 

tông hình thang dẫn nước theo hướng đường vận hành. Nút giao Km06+307 nằm phía ta 

luy âm bên phải, hiện tại không có rãnh thoát nước dọc của đường Pắc Ma - Ka Lăng - Thu 

Lũm, do đó không phải thiết kế đấu nối thoát nước rãnh dọc. 

 - Bố trí biển báo hiệu đường bộ: Tại các nút giao bố trí 02 biển báo trên lề đường 

phía bên phải theo chiều xe chạy của đường Pắc Ma - Ka Lăng - Thu Lũm gồm biển   

W.207b và biển W.207c "Giao với đường không ưu tiên". Trên các đường vận hành và 

đường công vụ thủy điện Nậm Lằn bố trí mỗi đường 01 biển W.208 “Giao với đường ưu 

tiên (đường chính)” trên lề đường phía bên phải theo chiều xe chạy hướng đấu nối ra đường  

Pắc Ma - Ka Lăng - Thu Lũm. Tất cả các biển được bố trí phải tuân thủ theo QCVN 41: 

2019/BGTVT. 

 - Biện pháp thi công: Cơ giới kết hợp thủ công. 

(Chi tiết theo Hồ sơ TKKTTC kèm theo) 

3. Một số yêu cầu đối với đơn vị được cấp phép: 

- Liên hệ với Công ty CP Bảo trì đường bộ 1 (đơn vị trực tiếp quản lý tuyến đường) 

để giao nhận mặt bằng hiện trường, kiểm kê tài sản đường bộ bị ảnh hưởng phải tháo dỡ và 

di dời phạm vi xây dựng nút giao; tiến hành thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT theo 

Hồ sơ TKKT đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật về đảm bảo ATGT khi thi 

công công trình trên phần đất dành cho đường bộ; 
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- Sau khi nhận mặt bằng hiện trường, Công ty Cổ phần phát triển Năng lượng Vạn 

Thắng (Nhà thầu thi công) phải chịu trách nhiệm về ATGT, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của 

đơn vị quản lý đường bộ, Thanh tra giao thông đường bộ và cơ quan có thẩm quyền khác; 

- Kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng, nếu Nhà thầu thi công không thực hiện việc tổ 

chức giao thông, gây mất ATGT sẽ bị đình chỉ thi công; mọi trách nhiệm liên quan đến tai 

nạn giao thông và chi phí thiệt hại khác (nếu có) Nhà thầu tự chịu, ngoài ra còn chịu xử lý 

theo quy định của pháp luật; 

- Thi công các nút giao theo đúng Hồ sơ thiết kế KTTC được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; 

- Tập kết vật liệu gọn gàng, không để các loại vật liệu trong phạm vi mặt đường gây 

cản trở mất ATGT; 

- Bố trí biển báo công trường đang thi công tại hai đầu khu vực thi công, tổ chức chắn 

gác và có người điều hành 24/24h, ban đêm phải có đèn chiếu sáng và đèn cảnh báo cho 

người tham gia giao thông; 

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đền bù thiệt hại công trình đường bộ 

do lỗi của đơn vị được cấp phép gây ra khi thi công công trình trên đường bộ đang khai thác; 

- Kết thúc thi công phải hoàn trả lại công trình trên đường bộ như hiện trạng ban đầu 

và được Sở GTVT Lai Châu nghiệm thu, chấp thuận đưa vào khai thác sử dụng. Ngoài ra 

Nhà thầu thi công tự chịu trách nhiệm về chất lượng công trình có ảnh hưởng đến ATGT, 

bền vững kết cấu công trình đường bộ của đường Pắc Ma - Ka Lăng - Thu Lũm và nộp 01 

bộ hồ sơ hoàn công về Sở GTVT Lai Châu để lưu trữ, quản lý theo quy định. 

4. Thời hạn thi công: Kể từ ngày ký đến hết ngày 10/03/2022./. 
 

Nơi nhận: 

- Công ty CP PT Năng lượng Vạn Thắng; 

- TT phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Ban QLBTCT ĐB; 

- Thanh tra Sở; 

- Công ty CP BT ĐB 1; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VP, KCHTBT
2 (12b). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Mai Khắc Phượng 
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