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CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM 

VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ  

TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG: QL.4D, QL.4H, QL.12, QL.100, QL.32. 
 
 

 - Công trình Giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng và mở rộng 

phạm vi cấp điện cho các TBA khu vực huyện Phong Thổ năm 2023: Đoạn lý 

trình từ Km17+329 - Km18+305 QL.4D; Đoạn lý trình từ Km00+560 - 

Km00+930 QL.100, Km19+050 - Km19+211 QL.100 và đoạn lý trình từ 

Km36+010 - Km36+750 QL.12, Km37+425 - Km38+140 QL.12; 

 - Công trình Giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng và mở rộng 

phạm vi cấp điện cho các TBA khu vực huyện Mường Tè năm 2023: Đoạn lý 

trình từ Km290+660 - Km291+460 QL.4H; 

 - Công trình Giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng và mở rộng phạm 

vi cấp điện cho các TBA khu vực huyện Nậm Nhùn năm 2023: Đoạn lý trình từ 

Km298+103 - Km298+564 QL.4H và đoạn lý trình từ Km59+710 - Km60+156 QL.12; 

 - Công trình Giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng và mở rộng, cải 

tạo đường dây 0,4kV cho các TBA khu vực huyện Tam Đường năm 2023: Đoạn lý 

trình từ  Km59+570 - Km60+070 QL.4D và đoạn lý trình từ Km402+680 - 

Km402+950 QL.32. 

 

 Căn cứ Thông tư 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 về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 

35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017; Thông tư 13/2020/TT-BGTVT ngày 

29/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2015 và Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2015;  

 Căn cứ Đơn đề nghị số 3690/PCLC-BQLDA ngày 30/12/2022 của Công ty 

Điện lực Lai Châu về việc đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong 

phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ công trình xây dựng: Giảm 

bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng và mở rộng phạm vi cấp điện cho các 

TBA khu vực huyện Phong Thổ năm 2023; Giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất 

điện năng và mở rộng phạm vi cấp điện cho các TBA khu vực huyện Mường Tè 

năm 2023; Giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng và mở rộng phạm vi 

cấp điện cho các TBA khu vực huyện Nậm Nhùn năm 2023; Giảm bán kính cấp 

điện, giảm tổn thất điện năng và mở rộng, cải tạo đường dây 0,4kV cho các TBA 

khu vực huyện Tam Đường năm 2023, trên các tuyến đường QL.4D; QL.4H; 

QL.12; QL.100, QL.32 thuộc địa phận tỉnh Lai Châu kèm theo hồ sơ thiết kế kỹ 

thuật. 
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 Sau khi xem xét Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu có ý kiến như sau: 

 Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu chấp thuận cho Công ty Điện lực Lai 

Châu xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ thuộc địa phận tỉnh Lai Châu tại các lý trình: Từ Km17+329 - Km18+305 

Km59+570 - Km60+070/QL.4D; Km290+660 - Km291+460, Km298+103 - 

Km298+564/QL.4H; Km36+010 - Km36+750, Km37+425 - Km38+140; 

Km59+710 - Km60+156/QL.12; Km00+560 - Km00+930, Km19+050 - 

Km19+211/QL.100, và từ Km402+680 - Km402+950/QL.32 với nội dung chính 

như sau: 

 1. Công trình Giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng và mở 

rộng phạm vi cấp điện cho các TBA khu vực huyện Phong Thổ, tỉnh Lai 

Châu năm 2023 trên tuyến QL.4D, QL.100 và QL.12. 

 - Đoạn lý trình từ Km17+329 - Km18+305 QL.4D. 

 + Cột hạ thế có 28 vị trí cột BTLT (bên phải tuyến), cao 8,5m thuộc đường 

dây 0,4kV. 

 + Kích thước đào hố móng cột hạ thế (0,8x0,8x1,1)m và (1x1,2x1,1)m. 

Khoảng cách theo phương thẳng đứng tính từ cao độ mặt đất tại chân cột đến 

điểm thấp nhất của đường dây cáp là 7,35m. 

 + Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang của công trình thiết yếu 

(tim cột BTLT) đến mép ngoài lề đường là từ 2,0m - 5,0m, hoặc tại các vị trí có 

hộ lan cách mép hộ lan từ 2,0m - 5,0m. 

 - Đoạn lý trình từ Km00+560 - Km00+930 QL.100.  

 + Cột hạ thế có có 12 vị trí cột BTLT (03 cột bên phải tuyến, 09 cột bên trái 

tuyến), cao 8,5m thuộc đường dây 0,4kV. 

 + Kích thước đào hố móng cột hạ thế (0,8x0,8x1,1)m và (1x1,2x1,1)m. 

Khoảng cách theo phương thẳng đứng tính từ cao độ mặt đất tại chân cột đến 

điểm thấp nhất của đường dây cáp là 7,35m. 

 + Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang của công trình thiết yếu 

(tim cột BTLT) đến mép ngoài lề đường là từ 2,5m - 3,0m, hoặc tại các vị trí có 

hộ lan cách mép hộ lan từ 2,0m - 3,0m, các vị trí có rãnh thoát nước dọc thì cách 

mép ngoài rãnh dọc từ 2,0m - 3,0m. 

 - Đoạn lý trình từ Km19+050 - Km19+211 QL.100.  

 + Cột hạ thế có có 06 vị trí cột BTLT (bên phải tuyến), cao 10,0m thuộc 

đường dây 0,4kV. 

 + Kích thước đào hố móng cột hạ thế (1x1x1,2)m và (1,2x1,4x1,2)m. 

Khoảng cách theo phương thẳng đứng tính từ cao độ mặt đất tại chân cột đến 

điểm thấp nhất của đường dây cáp là 8,75m. 

 + Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang của công trình thiết yếu 

(tim cột BTLT) đến mép ngoài rãnh thoát nước dọc là ≥ 2,5m. 

 - Đoạn lý trình từ Km36+010 - Km36+750 QL.12. 
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 + Cột hạ thế có có 19 vị trí cột BTLT (18 cột bên phải tuyến, 01 cột bên trái 

tuyến), cao 10,0m thuộc đường dây 0,4kV. 

 + Kích thước đào hố móng cột hạ thế (1x1x1,2)m và (1,2x1,4x1,2)m. 

Khoảng cách theo phương thẳng đứng tính từ cao độ mặt đất tại chân cột đến 

điểm thấp nhất của đường dây cáp là 8,75m. 

 + Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang của công trình thiết yếu 

(tim cột BTLT) đến mép ngoài lề đường từ 2,5m - 3,0m, hoặc tại các vị trí có hộ 

lan cách mép hộ lan là ≥ 8,0m, các vị trí có rãnh thoát nước dọc thì cách mép 

ngoài rãnh dọc từ 3,0m - 4,0m. 

 - Đoạn lý trình từ Km37+425 - Km38+140 QL.12. 

 + Cột hạ thế có có 06 vị trí cột BTLT (02 cột bên phải tuyến, 04 cột bên trái 

tuyến), có 05 cột cao 10,0m thuộc đường dây 0,4kV, 01 cột cao 14,0m MT-

TBA1. 

 + Kích thước đào hố móng 05 cột hạ thế (1x1x1,2)m, (1,2x1,4x1,2)m 

Khoảng cách theo phương thẳng đứng tính từ cao độ mặt đất tại chân cột đến 

điểm thấp nhất của đường dây cáp là 8,75m 

 + Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang của công trình thiết yếu 

(tim cột BTLT) đến mép hộ lan từ 2,0m - 5,0m, các vị trí có rãnh thoát nước dọc 

thì cách mép ngoài rãnh dọc từ 2,0m - 3,0m. 

 + 01 cột cao 14,0m MT-TBA1 kích thước đào hố móng cột Trạm biến áp 

(tại Km37+430/QL.12), bên phải tuyến dài 2,2m, rộng 1,6m, sâu 1,9m. Khoảng 

cách theo phương thẳng đứng tính từ cao độ mặt đất tại chân cột đến điểm thấp 

nhất của máy biến áp là 3,705m. Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang 

của công trình thiết yếu (tim cột BTLT) đến mép hộ lan là ≥ 5,0m. 

 2. Công trình Giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng và mở 

rộng phạm vi cấp điện cho các TBA khu vực huyện Mường Tè năm 2023: 

Đoạn lý trình từ Km290+660 - Km291+460 QL.4H. 

 - Đoạn lý trình từ Km290+660 - Km291+460 QL.4H. 

 + Cột hạ thế có có 10 vị trí cột BTLT (09 cột bên phải tuyến, 01 cột bên trái 

tuyến), 07 cột cao 8,5m, 01 cột cao 10m thuộc đường dây 0,4kV và 01 cột MT-

TBA1 cao 14m, 01 cột trung thế MT-PCI cao 14m. 

 + Kích thước đào hố móng 08 cột hạ thế (0,8x0,8x1,1)m, (1x1,2x1,1)m và 

(1x1x1,2)m, (1,2x1,4x1,2)m. Khoảng cách theo phương thẳng đứng tính từ cao độ 

mặt đất tại chân cột đến điểm thấp nhất của đường dây cáp là 7,35m – 8,75m. 

 + Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang của công trình thiết yếu 

(tim cột BTLT) đến mép ngoài lề đường là từ 2,5m - 8,0m, hoặc tại các vị trí có 

hộ lan cách mép hộ lan từ 3,0m - 5,0m. 

 + 01 cột trung thế cao 14,0m MT-PCI kích thước đào hố móng cột trung 

thế (tại Km290+660/QL.4H), bên trái tuyến dài 2,2m, rộng 1,6m, sâu 1,9m. 

Khoảng cách theo phương thẳng đứng tính từ cao độ mặt đất tại chân cột đến 
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điểm thấp nhất của dây cáp là 11,16m. Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều 

ngang của công trình thiết yếu (tim cột BTLT) đến mép ngoài lề đường là ≥ 8,0m. 

 + 01 cột cao 14,0m MT-TBA1 kích thước đào hố móng cột Trạm biến áp 

(tại Km290+670/QL.4H), bên phải tuyến dài 2,2m, rộng 1,6m, sâu 1,9m. Khoảng 

cách theo phương thẳng đứng tính từ cao độ mặt đất tại chân cột đến điểm thấp 

nhất của máy biến áp là 3,705m. Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang 

của công trình thiết yếu (tim cột BTLT) đến mép ngoài lề đường là ≥ 5,0m. 

 3. Công trình Giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng và mở 

rộng phạm vi cấp điện cho các TBA khu vực huyện Nậm Nhùn năm 2023: Đoạn 

lý trình từ Km298+103 - Km298+564 QL.4H và đoạn lý trình từ Km59+710 - 

Km60+156 QL.12. 

 - Đoạn lý trình từ Km298+103 - Km298+564 QL.4H 

 + Cột hạ thế có có 15 vị trí cột BTLT (bên phải tuyến), 11 cột cao 8,5m, 03 

cột cao10,0m thuộc đường dây 0,4kV và 01 cột TBA cao 14m. 

 + Kích thước đào hố móng cột hạ thế cao 8,5m (0,8x0,8x1,1)m, 

(1x1,2x1,1)m và 03 cột cao 10,0m (1x1x1,2)m, (1,2x1,4x1,2)m. Khoảng cách 

theo phương thẳng đứng tính từ cao độ mặt đất tại chân cột đến điểm thấp nhất 

của đường dây cáp là 7,35m - 8,75m. 

 + Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang của công trình thiết yếu 

(tim cột BTLT) đến mép ngoài lề đường là từ 2,0m - 6,0m, hoặc tại các vị trí có 

hộ lan cách mép hộ lan từ 2,0m - 5,0m. 

 + 01 cột trung thế cao 14,0m TBA kích thước đào hố móng cột trung thế 

(tại Km298+319/QL.4H), bên trái tuyến dài 2,2m, rộng 1,6m, sâu 1,9m. Khoảng 

cách theo phương thẳng đứng tính từ cao độ mặt đất tại chân cột đến điểm thấp 

nhất của máy biến áp là 3,705m. Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang 

của công trình thiết yếu (tim cột BTLT) đến mép hộ lan là ≥ 5,0m. 

 - Đoạn lý trình từ Km59+710 - Km60+156 QL.12. 

 + Cột hạ thế có có 12 vị trí cột BTLT (11 cột bên phải tuyến, 01 cột bên trái 

tuyến), 11 cột cao 10,0m thuộc đường dây 0,4kV và 01 cột 2PCI cao 16m. 

 + Kích thước đào hố móng 11,0 cột hạ thế (1x1x1,2)m, (1,2x1,4x1,2)m. 

Khoảng cách theo phương thẳng đứng tính từ cao độ mặt đất tại chân cột đến 

điểm thấp nhất của đường dây cáp là 8,75m. 

 + Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang của công trình thiết yếu 

(tim cột BTLT) đến mép ngoài của rãnh dọc là từ 3,0m - 4,0m và cách chân mái 

mái đường đắp là ≥ 5,0m. 

 + 01 cột trung thế cao 16,0m 2PCI kích thước đào hố móng cột trung thế 

(tại Km59+710/QL.12), bên trái tuyến dài 3,4m, rộng 1,9m, sâu 2,1m. Khoảng 

cách theo phương thẳng đứng tính từ cao độ mặt đất tại chân cột đến điểm thấp 

nhất của của dây cáp là 13,94m. Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang 

của công trình thiết yếu (tim cột BTLT) đến mép ngoài lề đường là ≥ 5,0m. 
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 4. Công trình Giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng và mở 

rộng, cải tạo đường dây 0,4kV cho các TBA khu vực huyện Tam Đường năm 

2023: Đoạn lý trình từ Km59+570 - Km60+070 QL.4D và đoạn lý trình từ 

Km402+680 - Km402+950 QL.32. 

 - Đoạn lý trình từ Km59+570 - Km60+070 QL.4D. 

 + Cột hạ thế có có 08 vị trí cột BTLT (bên trái tuyến), cao 10,0m thuộc 

đường dây 0,4kV. 

 + Kích thước đào hố móng cột hạ thế (1x1x1,2)m, (1,2x1,4x1,2)m. Khoảng 

cách theo phương thẳng đứng tính từ cao độ mặt đất tại chân cột đến điểm thấp 

nhất của đường dây cáp là 8,75m. 

 + Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang của công trình thiết yếu 

(tim cột BTLT) đến mép nhựa của mặt đường phần xe chạy từ 2,5m - 5,0m. 

 - Đoạn lý trình từ Km402+680 - Km402+950 QL.32. 

 + Cột hạ thế có có 03 vị trí cột BTLT (bên phải tuyến), 02 cột cao 8,5m và 

01 cột cao 10,0m thuộc đường dây 0,4kV. 

 + Kích thước đào hố móng cột hạ thế 02 cột cao 8,5m là (0,8x0,8x1,1)m, 

(1x1,2x1,1)m và 01 cột cao 10,0m là (1x1x1,2)m, (1,2x1,4x1,2)m. Khoảng cách 

theo phương thẳng đứng tính từ cao độ mặt đất tại chân cột đến điểm thấp nhất 

của đường dây cáp là 7,35m - 8,75m. 

 + Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang của công trình thiết yếu 

(tim cột BTLT) đến mép ngoài rãnh dọc từ 3,0m - 8,0m. 

(Chi tiết theo Hồ sơ thiết kế và trong Bảng thống kê các vị trí cột  trên các tuyến 

đường kèm theo). 

 Công ty Điện lực Lai Châu có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục liên quan 

trình Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu cấp phép thi công theo quy định./. 

 
  

Nơi nhận: 

- Công ty Điện lực Lai Châu; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Ban QLDA&Bảo trì KCHTGT; 

- Công ty CP Bảo trì đường bộ 1 Lai Châu; 

- Công ty CP cầu đường 3 Lai Châu; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, KCHT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưởng 
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