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             Lai Châu, ngày           tháng 05 năm 2022 
 

 

GIA HẠN GIẤY PHÉP THI CÔNG 

Công trình: Tuyến đập đầu mối trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng cầu 

Nậm Lằn tại Km06+173,73 trên đường Pắc Ma - Ka Lăng - Thu Lũm, 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 665/GPTC-SGTVT ngày 06/05/2021 của 

Sở Giao thông vận tải cấp cho Công ty Cổ phần phát triển Năng lượng Vạn 

Thắng được phép thi công công trình: Tuyến đập đầu mối trong phạm vi bảo vệ 

kết cấu hạ tầng cầu Nậm Lằn tại Km06+173,73 trên đường Pắc Ma - Ka Lăng - 

Thu Lũm, địa phận huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Thời hạn cấp phép đến hết 

ngày 15/05/2022; 

 Xét Đơn đề nghị số 37/2022/CV-EVT ngày 10/05/2022 của Công ty Cổ 

phần phát triển Năng lượng Vạn Thắng về việc xin gia hạn cấp phép thi công 

công trình nêu trên. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải Lai Châu có ý kiến 

như sau: 

- Chấp thuận gia hạn cấp phép thi công công trình: Tuyến đập đầu mối 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng cầu Nậm Lằn tại Km06+173,73 trên đường 

Pắc Ma - Ka Lăng - Thu Lũm, địa phận huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho 

Công ty Cổ phần phát triển Năng lượng Vạn Thắng. 

+ Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà hỗn hợp vườn đào, ngõ 689 đường Lạc Long 

Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.  

+ Điện thoại: 0943.363.168 

- Thời gian gia hạn: Kể từ ngày ký giấy gia hạn đến hết ngày 28/03/2023. 

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

nghiệt, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, mùa mưa kéo dài thường xuyên xảy ra 

sạt lở gây ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng công trình. 

 Trong quá trình thi công phải tuân thủ theo quy định của giấy phép thi 

công đã được Sở GTVT Lai Châu cấp, việc thi công để vận chuyển, tập kết vật 
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tư, vật liệu và đổ thải, nếu xảy ra hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên 

tuyến, Công ty Cổ phần phát triển Năng lượng Vạn Thắng 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 Giao thông vận tải 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 phát triển năng lượng Vạn Thắng; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Ban QLDA&BTKCHTGT; 

- Công ty CP BT ĐB 1; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VP, KCHTBT
2 (11b). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Mai Khắc Phượng 

 

 

 

 

 


		2022-05-18T15:41:22+0700


		2022-05-18T16:17:27+0700


		2022-05-18T16:17:27+0700


		2022-05-18T16:17:27+0700




