
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 03 năm 2021 

 
CHẤP THUẬN 

 

Thiết kế kỹ thuật và Phương án tổ chức giao thông công trình: Xây dựng nút giao 

thông đấu nối tạm thời có thời hạn vào QL.279 tại Km169+773,2 (P) thuộc Dự án 

thủy điện Mường Kim 3, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 

 

 Căn cứ 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 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 Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Lai Châu 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Mường Kim 3, xã Mường Kim, huyện 

Than Uyên; 

 Căn cứ Văn bản số 4774/TCĐBVN-ATGT ngày 14/7/2020 của Tổng Cục đường bộ 

Việt Nam về việc đấu nối tạm thời phục vụ thi công Dự án thủy điện Mường Kim 3 tại 

Km169+773,2 (P) và Km171+450 (P) vào QL.279, tỉnh Lai Châu; 

  Căn cứ Đơn đề nghị số 12/2021/BMLC ngày 11/03/2021 của Công ty TNHH Bình 

Minh Lai Châu về việc đề nghị chấp thuận Thiết kế kỹ thuật và Phương án tổ chức giao 

thông của nút giao đường nhánh đấu nối tạm thời có thời hạn vào QL.279 tại lý trình 

Km169+773,2 (P) thuộc Dự án thủy điện Mường Kim 3; kèm theo Hồ sơ thiết kế KTTC, 

phương án tổ chức giao thông và biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi 

công, 

 Trên cơ sở Hồ sơ TKKT và Phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối tạm 

thời có thời hạn vào QL.279 do Chi nhánh Công ty Cổ phần TVTKXD CTGT Miền Bắc - 

CN1 (TEDI NORTH) lập. Sở GTVT Lai Châu chấp thuận Thiết kế kỹ thuật và Phương án 

tổ chức giao thông công trình: Xây dựng nút giao thông đấu nối tạm thời có thời hạn vào 

QL.279 tại Km169+773,2 (P) phục vụ thi công các hạng mục công trình Nhà máy thủy điện 

Mường Kim 3, địa phận xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho Công ty 

TNHH Bình Minh Lai Châu, với nội dung chính như sau: 

 - Vị trí đấu nối: Nằm phía bên phải của QL.279 tại lý trình Km169+773,2. 
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 - Phương án đấu nối: Nút giao Km169+773,2 (P) phạm vi vuốt nối từ 

Km169+757,14 đến Km169+789,28. Thiết kế nút giao theo hướng mở rộng về phía bụng 

đường cong tại vị trí đấu nối nhằm đảm bảo ATGT cho người và các phương tiện tham gia 

giao thông 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 tại nút giao: Phần vuốt nối phạm vi mặt đường cạp mở mở rộng 

của QL.279 và mặt đường nhánh được thiết kế bằng cấp phối đá dăm loại I dày 25cm trên 

lớp móng đá bese dày 20cm, dưới đắp đất dày 30cm đầm chặt K95; 

  - Phương án thoát nước: Tại nút giao Km169+773,2 (P) được xây mới rãnh chịu lực 

bằng BTCT M200 KT(06,x0,7)m với chiều dài L=29,74m đảm bảo thoát nước rãnh dọc 

QL.279 và thoát nước rãnh dọc từ đường nhánh đấu nối ra QL.279; 

 - Bố trí hệ thống ATGT và biển báo hiệu đường bộ phạm vi nút giao theo QCVN 41: 

2019/BGTVT, cụ thể: 

 + Phía bên phải và bên trái làn đường xe chạy của QL.279 tại vị trí bắt đầu đến nút 

giao mỗi chiều được bố trí 02 cụm vạch sơn giảm tốc dày 5mm có chiều rộng bằng ½ mặt 

đường xe chạy, ngoài ra còn được bố trí vạch sơn kẻ kiểu mắt võng (4.4) tại nút giao; 

 + Biển báo hiệu đường bộ: Phía bên phải lề đường QL.279 ở hai chiều xe chạy bố trí 

biển W.207b, W.207c "Giao với đường không ưu tiên"; 

 - Biện pháp thi công: Bằng cơ giới kết hợp thủ công; 

 - Ngoài ra sau khi Dự án thủy điện Mường Kim 3 thi công hoàn thành, Công ty 

TNHH Bình Minh Lai Châu có trách nhiệm xóa bỏ điểm đấu nối tạm thời và thực hiện 

hoàn trả kết cấu HTGTĐB của QL.279 như hiện trạng ban đầu đảm bảo chất lượng, mỹ 

quan theo quy định. 

(Chi tiết theo Hồ sơ thiết kế KT kèm theo) 

 Căn cứ nội dung trên, Công ty TNHH Bình Minh Lai Châu có trách nhiệm hoàn 

thiện các thủ tục liên quan theo quy định, đề nghị Sở GTVT Lai Châu cấp phép trước khi 

triển khai thi công./. 
 

Nơi nhận: 
- Công ty TNHH Bình Minh Lai Châu; 

- TT phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Ban QLBTCT ĐB; 

- Thanh tra Sở; 

- Công ty CP QL&XD CĐ3; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VP, KCHTBT
2 (12b). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 
Nhuyễn Văn Hưởng 
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