
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
      

    Số:            /SGTVT-KCHT 

V/v xây dựng đường ống cấp nước 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ đoạn 

Km24+300 – Km30+600, ĐT.127 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Lai Châu, ngày         tháng 5 năm 2021 

Kính gửi:   Ban QLDA ĐTXD các CT Dân dụng và Công nghiệp. 

 Sở Giao thông vận tải nhận được Đơn đề nghị số 214/ĐĐN-BQLDA ngày 

11/5/2021 của Ban QLDA ĐTXD các CT Dân dụng và Công nghiệp về việc đề 

nghị chấp thuận xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt của công trình: Nhà 

máy cấp nước sạch thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn trong phạm vi bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của ĐT.127, địa phận huyện Nậm Nhùn. 

 Sau khi kiểm tra xem xét và đối chiếu với quy định hiện hành, hồ sơ thiết 

kế kỹ thuật công trình thiết yếu của Ban QLDA ĐTXD các CT Dân dụng và 

Công nghiệp không đảm bảo yêu cầu, do đó không đủ cơ sở để Sở GTVT Lai 

Châu chấp thuận và cấp phép thi công theo quy định, cụ thể: 

 - Hồ sơ thiết kế không thể hiện chiều sâu chôn đường ống (theo quy định 

tại Điểm c, Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 35/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của 

Bộ Giao thông vận tải " Điểm cao nhất của công trình thiết yếu (kể cả bộ phận 

bao ngoài) đi bên dưới lề đường không gia cố phải cách bề mặt lề đường theo 

phương thẳng đứng không ít hơn 0,5 mét"). 

 - Theo Đơn đề nghị, có 04 vị trí tuyến đường ống cắt qua đường nhựa. 

Tuy nhiên, hồ sơ thiết kế không thể hiện phương án đào cắt mặt đường, phương 

án hoàn trả mặt mặt đường sau khi thi công. 

 Căn cứ nội dung trên, đề nghị Ban QLDA ĐTXD các CT Dân dụng và 

Công nghiệp hoàn thiện hồ sơ thiết kế, gửi Sở Giao thông vận tải xem xét chấp 

thuận, cấp phép thi công theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT phục vụ hành chính công tỉnh; 
- Ban QLBTCT ĐB; 

- Thanh tra Sở; 

- Công ty CP Bảo trì đường bộ I; 

- Cổng TTĐT Sở; 
- Lưu: VP, KCHTThái. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                      Mai Khắc Phượng 
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