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 CHẤP THUẬN 

Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông công trình: Xây dựng nút 

giao đấu nối đường vào thủy điện Nậm Xe, Đường tỉnh 130 tại Km20+907,65 

thuộc địa phận xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 
 

 

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 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 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; 

Căn cứ Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành 

kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015; 

Căn cứ Quyết định các Quyết định của UBND tỉnh: số 1647/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2018; số 1549/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 về việc phê duyệt và 

phê duyệt điều chỉnh chủ trường đầu tư dự án Thủy điện Nậm Xe, xã Nậm Xe, 

huyện Phong Thổ; 

Căn cứ Văn bản số 08.29/2022-SCILC-ĐĐN ngày 29/8/2022 của Công 

ty cổ phần SCI Lai Châu về việc đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và 

phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối đường vào thủy điện Nậm Xe, 
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phía bên phải tuyến Đường tỉnh 130 tại Km20+907,65 thuộc địa phận xã Nậm 

Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 

Sau khi kiểm tra Hồ sơ thiết kế và phương án đảm bảo giao nút giao công 

trình do Công ty cổ phần tư vấn SCI lập, Sở Giao thông vận tải chấp thuận thiết 

kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công công trình nêu trên cho Công ty cổ 

phần SCI Lai Châu (địa chỉ: Bản Nà Cúng – xã Bản Lang – Huyện Phong Thổ - 

tỉnh Lai Châu) như sau: 

- Vị trí đấu nối: Bên phải tuyến Đường tỉnh 130 tại Km20+907,65 thuộc 

địa phận xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 

- Phương án đấu nối: Sử dụng nút giao đồng mức, thiết kế nút giao theo 

hướng mở rộng bụng đường cong tại vị trí đấu nối, nhằm đảm bảo ATGT cho 

người và phương tiện ra, vào nút giao. 

- Kết cấu mặt đường phạm vi nút giao: Mặt đường BTXM M300 dày 25cm, 

móng đường CPĐD loại 1 dày 15m trên nền đất được cày xới, lu lèn đảm bảo K98. 

- Phương án thoát nước: Thiết kế rãnh dọc hình thang kích thước 

(1x0,4x0,4)m gia cố bằng BTXM M150 dày 15cm đấu nối với rãnh dọc của 

Đường tỉnh 130 và dẫn nước về phía cống tại Km20+752,23 của ĐT.130 (đã phê 

duyệt và đang triển khai thi công). 

- Tổ chức giao thông: Trên đường vào thủy điện bố trí biển báo W208 

“giao với đường ưu tiên” phía bên phải theo chiều xe chạy hướng ra ĐT.130, tại 

nút giao phía bên phải tuyến ĐT.130 bố trí biển W207b, W207c “giao với 

đường không ưu tiên” phía bên trái ĐT.130 bố trí biển P123a “cấm rẽ trái”.Tất 

cả các biển được bố trí phải tuân thủ Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ 

QCVN 41:2019/BGTVT. 

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

(Chi tiết theo Hồ sơ thiết kế kèm theo) 

Trên cơ sở các nội dung trên Công ty cổ phần SCI Lai Châu chỉ đạo đơn 

vị tư vấn thiết kế nút giao đấu nối phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật hiện hành. Trước khi thi công phải hoàn tất các thủ tục đề nghị Sở GTVT 

cấp phép để triển khai thi công theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- Công ty cổ phần SCI Lai Châu; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Ban QLBTCTĐB; 

- C.ty CP XDCT 389; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, KCHT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(Đã  

 
ký) 

 

Mai Khắc Phượng 
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