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GIA HẠN GIẤY PHÉP THI CÔNG 

Công trình: Sử dụng hành lang giao thông đoạn Km238+122 - Km238+871; 

Km239+126 - Km239+711/QL.4H để phục vụ thi công công trình Thủy điện Nậm Củm 

4, địa phận huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 

 

 Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của 

Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Giấy phép thi công số 424/GPTC-SGTVT ngày 01/04/2020 của Sở GTVT Lai 

Châu cấp cho Công ty CP Thủy điện Nậm Củm 4 được phép thi công công trình: Sử dụng 

hành lang giao thông đoạn Km238+122 - Km238+871; Km239+126 - Km239+711/QL.4H để 

phục vụ thi công công trình thủy điện Nậm Củm 4, địa phận huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 

Thời hạn cấp phép đến hết ngày 01/04/2021; 

 Xét Đơn đề nghị số 75/2021/ĐN-NC ngày 18/03/2021 của Công ty CP Thủy điện Nậm 

Củm 4 về việc xin gia hạn cấp phép thi công công trình: Sử dụng hành lang giao thông đoạn 

Km238+122 - Km238+871; Km239+126 - Km239+711/QL.4H để phục vụ thi công công 

trình thủy điện Nậm Củm 4, địa phận huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Sau khi xem xét, Sở 

GTVT Lai Châu có ý kiến như sau: 

- Chấp thuận gia hạn cấp phép thi công công trình: Sử dụng hành lang giao thông đoạn 

Km238+122 - Km238+871; Km239+126 - Km239+711/QL.4H để phục vụ thi công công 

trình thủy điện Nậm Củm 4. Thời gian kể từ ngày ký giấy gia hạn đến hết ngày 31/03/2022. 

 - Lý do gia hạn: Do điều kiện địa hình thi công khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, mùa 

mưa kéo dài thường xuyên xảy ra sạt lở gây ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng công trình. 

 Quá trình thi công phải tuân thủ theo quy định của giấy phép thi công đã được Sở 

GTVT Lai Châu cấp, việc sử dụng HLGT đoạn Km238+122 - Km238+871; Km239+126 - 

Km239+711/QL.4H để vận chuyển, tập kết vật tư, vật liệu và đổ thải, nếu xảy ra hư hỏng nền, 

mặt đường và công trình trên tuyến, Công ty CP Thủy điện Nậm Củm 4 có trách nhiệm hoàn 

trả kết cấu đường bộ như hiện trạng ban đầu, đảm bảo về chất lượng và mỹ quan, mọi kinh phí 

tự chịu. Sau khi thi công xong thực hiện tổ chức bàn giao công trình cho Sở GTVT Lai Châu 

và Công ty CP bảo trì đường bộ 1 quản lý (bao gồm hồ sơ bản vẽ hoàn công và thực địa hiện 

trường) việc bàn giao phải được lập thành Biên bản./. 
 

Nơi nhận: 
- Công ty CP Thủy điện Nậm Củm 4; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Ban QLBTCT ĐB; 

- Công ty CP BT ĐB 1; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VP, KCHTGTBT
2 (11b). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

(Đã ký) 
 

 
 

Nguyễn Văn Hưởng 
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