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UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
      

    Số:          /CT-SGTVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Lai Châu, ngày         tháng 3 năm 2021 
 

 

CHẤP THUẬN 

Xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đường điện, cáp ngầm, cáp quang  

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ lý trình: Km15+50 ÷ 

Km15+166 trên Quốc lộ 100; Km85+184; Km85+372; Km85+806; Km86+321 

trên Quốc lộ 12; Km35+240 ÷ Km35+250; Km38+730 ÷ Km39+470 và tại 

Km39+753 trên Quốc lộ 4D, 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 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 Đơn đề nghị số 521/PCLC-QLĐT ngày 04/4/2021 của Công ty 

Điện lực Lai Châu về việc đề nghị chấp thuận xây dựng công trình: Giảm bán 

kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp cuối nguồn và mở rộng phạm vi cấp 

điện cho các TBA khu vực huyện Phong Thổ và huyện Sìn Hồ năm 2021 và công 

trình: Giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp cuối nguồn và mở 

rộng phạm vi cấp điện cho các TBA khu vực thành phố Lai Châu và huyện Tam 

Đường năm 2021; Tuyến đường dây cáp ngầm 22kV thuộc công trình: Xuất 

tuyến 35kV lộ 371 E29.1 E29.1, xuất tuyến 22kV lộ 476 E29.1 trạm 110kV 

Phong Thổ và cải tạo lộ 471 E29.1 đoạn từ vị trí 01 đến 18; trên QL.100 địa 

phận huyện Phong Thổ, QL.12 trên địa bàn xã Chăn Nưa huyện Sìn Hồ, trên 

QL4D địa phận thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu kèm theo hồ sơ thiết kế kỹ 

thuật,  

 Sở Giao thông vận tải Lai Châu chấp thuận cho Công ty Điện lực Lai 

Châu xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đường điện, cáp ngầm, cáp quang 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ lý trình:  

 + Km15+50 ÷ Km15+166 trên Quốc lộ 100; 

+ Km85+184; Km85+372; Km85+806 và tại Km86+321 trên Quốc lộ 12; 

 + Km35+240 ÷ Km35+250; Km38+730 ÷ Km39+470 và tại Km39+753 

trên Quốc lộ 4D, tỉnh Lai Châu với nội dung chính như sau: 
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 1. Công trình: Giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp 

cuối nguồn và mở rộng phạm vi cấp điện cho các TBA khu vực huyện 

Phong Thổ và huyện Sìn Hồ: 

- Đoạn lý trình từ Km15+50 ÷ Km15+166 trên QL.100 có 4 vị trí cột 

XDM, cột BTLT 10m đường dây 0,4kV (bên phải tuyến). Kích thước hố móng 

dài 1m, rộng 1,2m, sâu 1,1m.  Khoảng cách theo phương thẳng đứng tính từ cao 

độ mặt đất tại chân cột đến điểm thấp nhất của đường dây cáp là 8,8m. Khoảng 

cách an toàn đường bộ theo chiều ngang của công trình thiết yếu (tim cột BTLT) 

đến kết cấu hạ tầng của đường bộ là từ 2,5÷5,0m. 

- Tại lý trình Km85+184; Km85+372; Km85+806 trên QL.12 có 03 vị trí 

cột XDM cột BTLT 12m đường dây 35kV (bên phải tuyến). Kích thước hố 

móng dài 1,2m, rộng 1,8m, sâu 1,7m. Khoảng cách theo phương thẳng đứng tính 

từ cao độ mặt đất tại chân cột đến điểm thấp nhất của đường dây cáp là 10,41m. 

Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang của công trình thiết yếu (tim 

cột BTLT) đến kết cấu hạ tầng của đường bộ từ 6,0÷10m. 

- Tại lý trình Km86+321 trên QL.12 có 01 vị trí cột XDM cột BTLT 16m 

đường dây 35kV (bên phải tuyến). Kích thước hố móng dài 1,8m, rộng 2,4m, 

sâu 2,1m. Khoảng cách theo phương thẳng đứng tính từ cao độ mặt đất tại chân 

cột đến điểm thấp nhất của đường dây cáp là 14,01m. Khoảng cách an toàn 

đường bộ theo chiều ngang của công trình thiết yếu (tim cột BTLT) đến kết cấu 

hạ tầng của đường bộ là 14,0m. 

2. Công trình: Đường dây cáp ngầm 22kV. 

- Đoạn từ lý trình Km35+240 ÷ Km35+250 trên QL.4D lắp đặp tuyến 

đường dây cáp ngầm 22kV: 

+ Tuyến đường dây đi trên vỉa hè lát gạch block đến ngã tư đường Trần 

Huy Liệu và đường 30/4 (đường 58m/QL.4D) tới vị trí G4 (Hố cáp kỹ thuật hiện 

có) dài 18m.  

 + Từ vị trí G4 tuyến đường dây đi trong hào kỹ thuật (hiện có) cắt ngang 

đường 30/4 (đường 58m/QL.4D) sang vị trí G5 (Hố cáp kỹ thuật hiện có) dài 

50m.  

+ Từ vị trí G5 tuyến đường dây đi trên vỉa hè lát gạch block đến ngã tư 

đường 30/4 (đường 58m/QL.4D) và đường Trần Đại Nghĩa tới vị trí G6 dài 

29,5m.  
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3. Công trình: Giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp 

cuối nguồn và mở rộng phạm vi cấp điện cho các TBA khu vực thành phố 

Lai Châu và huyện Tam Đường: 

- Đoạn từ lý trình tại lý trình Km38+730 ÷ Km39+470 và tại lý trình 

Km39+753 trên QL.4D có 18 vị trí cột XDM cột BTLT 10m đường dây 0,4kV 

(bên phải tuyến). Kích thước hố móng dài 1m, rộng 1,2m, sâu 1,1m. Khoảng 

cách theo phương thẳng đứng tính từ cao độ mặt đất tại chân cột đến điểm thấp 

nhất của đường dây cáp là 8,8m. Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều 

ngang của công trình thiết yếu (tim cột BTLT) đến kết cấu hạ tầng của đường bộ 

là từ 2,5 - 4,0m. 

(Chi tiết theo Hồ sơ thiết kế và Bảng thống kê chi tiết các vị trí xây dựng 

cột BTLT trên từng vị trí của các tuyến đường kèm theo). 

 Công ty Điện lực Lai Châu có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục liên 

quan trình Sở Giao thông vận tải Lai Châu cấp phép thi công theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; 
- Công ty Điện lực Lai Châu; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Ban QLBTCT ĐB; 

- Thanh tra Sở; 

- Công ty CP QL&XD cầu đường 3; 

- Công ty CP bảo trì đường bộ 1; 

- Cổng TTĐT Sở; 
- Lưu: VP, KCHTNT

2(10). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưởng 
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BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT CÁC VỊ TRÍ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG 

ĐIỆN (CỘT BTLT) TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO 

THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN QL.12; QL.100 VÀ CỦA QL.4D  

(Kèm theo Văn bản chấp thuận của Sở Giao thông vận tải Lai Châu, số: ......../CT-

SGTVT ngày ..../3/2021). 

TT 

Tên 

cột/ 

Điểm G 

Lý trình 

Khoảng 

cách từ 

KCHT của 

đường bộ  

đến vị trí 

XD cột (m) 

Vị trí 

hướng 

tuyến 

trái (T), 

phải (P) 

Tên 

tuyến 

đường 

Ghi chú 

1. Công trình: Giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp cuối 

nguồn và mở rộng phạm vi cấp điện cho các TBA khu vực huyện Phong Thổ 

và huyện Sìn Hồ năm 2021.  

Đoạn lý trình từ Km15+050 đến Km15+166 có 4 vị trí cột đường dây 0,4kV 

01 Cột 01 Km15+050 5,0  P QL.100 

Tính từ mép 

nhựa mặt 

đường 

02 Cột 02 Km15+093 2,5 P QL.100 

Tính từ mép 

nhựa mặt 

đường 

03 Cột 03 Km15+130 2,5  P QL.100 

Tính từ mép 

nhựa mặt 

đường 

04 Cột 04 Km15+166 3,0  P QL.100 

Tính từ mép 

nhựa mặt 

đường 

Tại các lý trình Km86+321; km 85+806 và km85+372 có 3 vị trí cột thuộc 

Đường dây 35kV  

05 Cột 15 Km85+184 14,0 P QL.12 

Tính từ mép 

ngoài rãnh 

dọc 

06 Cột 13 Km85+372 6,0  P QL.12 
Tính từ đỉnh 

kè taluy âm 
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07 Cột 10 Km85+806 10,0  P QL.12 

Tính từ mép 

nhựa mặt 

đường 

08 Cột 06 Km86+321 6,0  P QL.12 

Tính từ mép 

nhựa mặt 

đường 

 

2. Công trình: Xuất tuyến 35kV lộ 371 E29.1 E29.1, xuất tuyến 22kV lộ 476 

E29.1 trạm 110kV Phong Thổ và cải tạo lộ 471 E29.1 đoạn từ vị trí 01 đến 18, 

đường dây cáp ngầm 22kV Lý trình từ Km35+240 đến Km35+250. 

01 G2 Km35+240 

 

3,0 

 

T QL.4D 
Đào, chôn  

đường ống 

luồn dây 

trên vỉa hè 

(góc ngã tư) 

đấu nối vào 

hào kỹ thuật 

hiện có (mỗi 

bên dài 

khoảng 

10m) 

02 G4 Km35+250 

 

2,5 

 

T QL.4D 

03 G5 Km35+250 

 

3,0 

 

P QL.4D 

04 G6 Km35+240 15 P QL.4D 

3. Công trình: Giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp 

cuối nguồn và mở rộng phạm vi cấp điện cho các TBA khu vực thành phố 

Lai Châu và huyện Tam Đường năm 2021, đường dây 0,4kV tại lý trình 

Km38+730 ÷ Km39+470 và bổ sung 1 cột BTLT tại Km39+753. 

01 2.3.18 Km38+730 2,5  P QL.4D 

Tính từ mép 

ngoài rãnh 

dọc 

02 2.3.17 Km38+780 2,5 P QL.4D 

Tính từ mép 

ngoài rãnh 

dọc 
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03 2.3.16 Km38+820 2,5  P QL.4D 

Tính từ mép 

ngoài rãnh 

dọc 

04 2.3.15 Km38+865 2,5  P QL.4D 

Tính từ mép 

ngoài rãnh 

dọc 

05 2.3.14 Km38+910 2,5  P QL.4D 

Tính từ mép 

ngoài rãnh 

dọc 

06 2.3.13 Km38+953 2,5  P QL.4D 

Tính từ mép 

nhựa mặt 

đường 

07 2.3.12 Km38+999 3,0 P QL.4D 

Tính từ mép 

nhựa mặt 

đường 

08 2.3.11 Km39+041 2,5 P QL.4D 

Tính từ mép 

nhựa mặt 

đường 

09 2.3.10 Km39+081 2,5  P QL.4D 

Tính từ mép 

nhựa mặt 

đường 

10 2.3.9 Km39+134 2,5  P QL.4D 

Tính từ mép 

nhựa mặt 

đường 

11 2.3.8 Km39+185 2,5  P QL.4D 

Tính từ mép 

nhựa mặt 

đường 

12 2.3.7 Km39+219 2,5  P QL.4D 

Tính từ mép 

nhựa mặt 

đường 

13 2.3.6 Km39+248 2,5  P QL.4D 

Tính từ mép 

nhựa mặt 

đường 

14 2.3.5 Km39+275 2,5  P QL.4D Tính từ mép 

nhựa mặt 
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đường 

15 2.3.4 Km39+320 2,5  P QL.4D 

Tính từ mép 

nhựa mặt 

đường 

16 2.3.3 Km39+367 2,5  P QL.4D 

Tính từ mép 

nhựa mặt 

đường 

17 2.3.2 Km39+417 Giữ nguyên P QL.4D Hiện trạng 

18 2.3.1 Km39+470 2,5  P QL.4D 

Tính từ mép 

nhựa mặt 

đường 

19 1.4.1 Km39+753 3,0  P QL.4D 

Tính từ mép 

nhựa mặt 

đường 
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