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UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
      

    Số:         /GPTC-SGTVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Lai Châu, ngày        tháng 11 năm 2022 
 

 

GIẤY PHÉP THI CÔNG 

Công trình: Xây dựng các nút giao thông đường nhánh đấu nối ra, vào 

Đường tỉnh 132, bên phải tuyến tại Km4+480(P) và Km4+837(P) thuộc dự 

án công trình thủy điện Nậm Lụng, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ 

 

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 Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung 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 Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ 

GTVT 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 05/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND 

tỉnh Lai Châu ban hành quyết định về quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 

21 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu về Sửa đổi bổ sung một số điều 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu;  

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 17/4/2006 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc Cho phép Công ty TNHH XD và TMTH Tiến Thành đầu tư xây 

dựng nhà máy thủy điện Nậm Lụng tại huyện Phong Thổ; 

Căn cứ Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc Phê duyệt Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu giai đoạn 2005-2010 (đợt 1); 

 Văn bản số 1742/CT-SGTVT ngày 17/10/2022 của  Sở GTVT tỉnh Lai Châu 

về việc chấp thuận Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông xây dựng các 

nút giao thông đường nhánh đấu nối, ra vào ĐT.132 bên phải tuyến tại lý trình 

Km4+480(P) và Km4+837(P) thuộc dự án công trình Thủy điện Nậm Lụng, xã Khổng 

Lào, huyện Phong Thổ; 

Xét Đơn đề nghị số 08/ĐĐN-NLTT ngày 19/10/2022 của Công ty TNHH 

đầu tư năng lượng Trường Thành về việc đề nghị cấp phép thi công xây dựng 

các nút giao thông đường nhánh đấu nối, ra vào ĐT.132 bên phải tuyến tại lý trình 

Km4+480(P) và Km4+837(P) thuộc dự án công trình Thủy điện Nậm Lụng, xã Khổng 

Lào, huyện Phong Thổ; Kèm theo Hồ sơ TKKT và Phương án tổ chức giao thông, 
phương án kỹ thuật và biện pháp bảo đảm ATGT trong quá trình thi công được duyệt, 
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 1. Cấp cho: Công ty TNHH đầu tư năng lượng Trường Thành. 

 - Địa chỉ: Số nhà 006, Tổ 16, phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

 - Điện thoại: 0977.824.721. 

 2. Được phép thi công công trình: Xây dựng các nút giao thông đường 

nhánh đấu nối ra, vào ĐT.132 bên phải tuyến tại lý trình Km4+480(P) và 

Km4+837(P) thuộc dự án công trình Thủy điện Nậm Lụng, xã Khổng Lào, huyện 

Phong Thổ theo hồ sơ Thiết kế kỹ thuật và Phương án tổ chức giao thông được 

duyệt gồm các nội dung chính như sau: 

 - Vị trí đấu nối nằm phía bên phải tuyến ĐT.132 tại các lý trình 

Km4+480(P) và Km4+837(P) 

 - Phương án thiết kế nút giao: Trên cơ sở nút giao đã sẵn có, thiết kế  các 

nút giao ngã 3 đơn giản, cùng mức, giữ nguyên hướng tuyến trên ĐT.132, bình 

đồ tại nút giao được thiết kế theo hướng mở rộng về phía bên phải tuyến 

ĐT.132, đoạn vuốt nối nút giao tại vị trí Km4+480 có chiều dài 17,17m; Tại vị 

trí Km4+837 có chiều dài 12,41m. Thiết kế phần mặt đường đoạn vuốt nối nút 

giao đảm bảo trùng khớp và êm thuận với cao độ mặt đường của ĐT.132, độ dốc 

dọc đoạn nút giao vuốt nối vào cả 2 đường nhánh từ 2,56% vuốt dần xuống 

4,35% . 

 - Kết cấu mặt đường tại phạm vi 2 nút giao: Lớp trên mặt bằng cấp phối đá 

dăm dày 20cm, Lớp móng mặt cấp phối đá dăm dày 30cm trên lớp đất nền đầm 

chặt K98. 

 - Phương án thoát nước: Trên cơ sở nút giao đã có sẵn (phía taluy âm 

đường tỉnh 132) và có dốc dọc tự nhiên theo đường nhánh vuốt dần từ 2,56%  

xuống 4,35% nên chỉ thiết kế rãnh dọc BTXM M150# (KT:80x40x40cm) để 

thoát nước mặt ĐT.132 và cho đường nhánh đấu nối. 

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

 - Hạng mục ATGT thực hiện theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường 

bộ QCVN 41:2019/BGTVT. 

(Có hồ sơ thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông kèm theo) 

 3. Các yêu cầu đối với đơn vị được cấp phép: 

 - Liên hệ với Công ty cổ phần bảo trì đường bộ I Lai Châu (đơn vị trực tiếp 

quản lý tuyến đường) để giao nhận mặt bằng hiện trường, kiểm kê tài sản đường bộ 

bị ảnh hưởng phải tháo dỡ và di dời phạm vi xây dựng nút giao, bàn giao cho các 

đơn vị trực tiếp quản lý các tuyến đường trông coi, bảo quản; tiến hành thực hiện 

các biện pháp đảm bảo ATGT theo Hồ sơ TKKT đã được phê duyệt và các quy 

định của pháp luật về đảm bảo ATGT khi thi công trên đất dành cho đường bộ; 

 - Sau khi nhận mặt bằng hiện trường, Công ty TNHH đầu tư năng lượng 

Trường Thành phải chịu trách nhiệm về ATGT, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của 

đơn vị quản lý đường bộ, Thanh tra giao thông đường bộ và cơ quan có thẩm 

quyền khác; 

 - Kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng, nếu không thực hiện việc tổ chức 

giao thông, gây mất ATGT sẽ bị đình chỉ thi công và thu hồi giấy phép; mọi 
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trách nhiệm liên quan đến tai nạn giao thông và chi phí thiệt hại khác (nếu có) 

Công ty TNHH đầu tư năng lượng Trường Thành phải tự chịu và bị xử lý theo 

quy định của pháp luật; 

 - Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đền bù thiệt hại công 

trình đường bộ do lỗi của đơn vị được cấp phép thi công gây ra khi thi công 

công trình trên đường bộ đang khai thác; 

 - Nút giao sau khi thi công hoàn thành phải được Sở GTVT Lai Châu 

nghiệm thu và chấp thuận đưa vào khai thác sử dụng. Ngoài ra Công ty TNHH 

đầu tư năng lượng Trường Thành tự chịu trách nhiệm về chất lượng công trình 

nút giao ảnh hưởng đến ATGT, bền vững kết cấu công trình đường bộ của tuyến 

ĐT.132 và phải nộp 01 bộ hồ sơ hoàn công về Sở GTVT Lai Châu để lưu trữ và 

bổ sung, cập nhật nút giao vào hồ sơ quản lý tuyến đường theo quy định. 

 - Khi nhận được thông báo của cơ quan quản lý đường bộ về kế hoạch sửa 

chữa, nâng cấp cải tạo ĐT.132 trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông 

báo, Công ty TNHH đầu tư năng lượng Trường Thành có trách nhiệm tháo dỡ, 

di chuyển, cải tạo công trình và chịu mọi kinh phí liên quan. 

  4. Thời hạn thi công: Kể từ ngày ký đến hết ngày 30/11/2023./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Công ty TNHH đầu tư năng lượng Trường Thành; 

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Thanh tra Sở; 

- Ban QLDA & BT KCHTGT; 

- Công ty cổ phần bảo trì ĐB I Lai Châu; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VP, KCHTGT. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Mai Khắc Phượng 
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