
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
      

    Số:           /SGTVT-KCHT 

V/v trả lời Đơn đề nghị cấp phép 

thi công số 03/TL/KT-TC ngày 

03/01/2022 của Công ty Cp Tập 

đoàn XD Thăng Long. 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Lai Châu, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây dựng Thăng Long. 

                               Địa chỉ: xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 

Sở Giao thông vận tải Lai Châu nhận được Đơn đề nghị số 03/TL/KT-TC ngày 

03/01/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn XD Thăng Long về việc cấp phép thi công 

công trình: Xây dựng gia cố mái taluy nền đường tại Km69+200(T)/QL.4D để bảo vệ: 

Nền đường và Chiron-1 thuộc công trình Nhà máy thủy điện Chu Va 2, địa phận xã 

Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải 

Lai Châu có ý kiến như sau: 

- Về hồ sơ: Đề nghị Công ty bổ sung thêm thuyết minh thiết kế, biện pháp tổ 

chức thi công của công trình; trong quá trình quản lý, vận hành khai thác sau này 

nếu bị sạt lở các vị trí lân cận (mái taluy âm dọc QL.4D) do ảnh hưởng của công 

trình, cam kết xử lý khắc phục. Bổ sung bản vẽ bình đồ khu vực thể hiện rõ vị trí 

cần gia cố và khu vực lân cận (kèm theo ảnh chụp in màu), bình đồ phải thể hiện rõ 

cơ tuyến của QL.4D hiện trạng (tim đường, lề đường, …), phạm vi của công trình 

phía taluy âm (dọc theo tuyến QL.4D). 

- Về trình tự thủ tục: Đây là hạng mục thi công công trình trong phạm vi đất, 

hành lang an toàn dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác. Sau khi bổ 

sung thêm nội dung hồ sơ theo yêu cầu nêu trên, Công ty làm văn bản đề nghị Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam xem xét chấp thuận quy mô, giải pháp thiết kế theo đúng 

quy định tại Điều 18 của Thông tư số 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 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ. Sau khi Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản chấp 

thuận, Công ty làm văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải Lai Châu cấp phép thi 

công xây dựng công trình theo quy định. 

 Căn cứ nội dung trên, Sở Giao thông vận tải Lai Châu đề nghị Công ty 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Trung tâm phục vụ hành chính công; 

- Giám đốc Sở; (b/c) 

- Thanh tra Sở; 

- Ban QLBT CT ĐB; 

- Cty Cp QL&XD cầu đường 3; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, KCHTNT
2
 (08b). 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưởng 
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