
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SGTVT-KCHT 
V/v xây dựng công trình đường bộ 

trong phạm vi đất dành cho đường bộ 

đối với quốc lộ đang khai thác đoạn 

Km239+194 - Km239+577,41/QL.4H. 

                       

Lai Châu, ngày              tháng 03 năm 2021 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nậm Củm 4. 

(Địa chỉ: Số 82, đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu,                                             

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) 
 

Ngày 18/03/2021, Sở Giao thông vận tải Lai Châu nhận được đơn đề nghị 

số 76/2021/ĐN-NC của Công ty Cổ phần Nậm Củm 4 (Chủ đầu tư dự án) về 

việc chấp thuận xây dựng cùng thời điểm cấp phép thi công công trình: Sửa 

chữa nền mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn Km239+194-

Km239+577,41/QL.4H, địa phận tỉnh Lai Châu; kèm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ 

thiết kế thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

Sau khi xem xét, đối chiếu với các quy định hiện hành, Sở Giao thông vận 

tải Lai Châu có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Thông tư số 50/2010/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thì chủ đầu tư dự án gửi hồ 

sơ đề nghị chấp thuận quy mô, giải pháp thiết kế đến Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam để được xem xét giải quyết. Do đó theo đề nghị của Công ty Cổ phần Nậm 

Củm 4, việc chấp thuận không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT Lai 

Châu. 

Sở GTVT Lai Châu chỉ thực hiện cấp phép thi công sau khi có văn bản 

chấp thuận của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

Căn cứ nội dung trên, Công ty Cổ phần Nậm Củm 4 có tránh nhiệm chuẩn 

bị hồ sơ và các thủ tục liên quan trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, 

chấp thuận theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- 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 (11b). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Văn Hưởng 
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