
ÜY BAN NHÂN DÂN 
THANH PHÓ PHn LLÝ 

CONG HÒA X� HOI CHn NGHÍA VIÆT NAM 
DÙc lhp-Ty do- Hanh Phúc 

So:1230/UBND-QLÐT Phu Lý, ngày 09 tháng 8 n�m 2022 

CHAP THUAN THIET KË X DUNG CÜNG THOI �IÉM VÛI 
CAP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRINH THIÉT YÉU TRONG PHAM VI 

BAO VE KÉT CÂU HA TÅNG GIAO THÔNG DUÒNG B0 
Công trinh: Xây dyng công trinh tram bom dâu moi TriÇu Xá 

Hang muc cóng trinh: Công dân tieu qua �ê Nam Châu Giang trong pham v 

bao vÇ kêt câu h¡ tâng giao thông �rong Trân Hung Dgo x� Liêm Tuyèên, 
thành phô Phü Ly, tinh Hà Nam 

Cän cú NghiË �Ënh sô 11/2010/NÐ-CP ngày 24 tháng 02 n�m 2010 cça Chính 
phu quy dinh ve quàn lý và bào vÇ kêt câu ha tâng giao thông duÝng bÙ; NghË �Ënh 
só 100/2013/NÐ-CP ngày 03/9/2013 cça Chính phç sëa �ôi, bô sung mÙt sô diêu 

cùa NghË dinh sô 11/2010/NÐ-CP, 
C�n cir Thông tu sô 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015; Thông tu 

35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 sùa �oi, bô sung mÙt sÑ �iÁu cça Thông tu 
só 50/2015ITT-BGTVT ngày 23/9/2015 cua BÙ truong BÙ giao thông vn tài 
huóng dân mÙt sô diÁu cça Ngh/ �Ënh sÑ 11/2010/NÐ-CP ngày 24/02/2010 cça 
Chinh phù quy dinh vê quàn lý và bào vÇ kêt câu h¡ tâng giao thông duông bÙ; 
Thông tu sô 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 cça BÙ Giao thông vn t£i và 
Thöng tu sö 41/2021/tT-BGTVT ngày 31/12/2021 cua BÙ Giao thông vn tài sça 

dôi, bô sung mÙt sô �iêu cça Thông tu so 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 cça 
BÙ truÛng BÙ Giao thông vn täi quy dËnh vê quan lý, vn hành khai thác và båo tri 
công trinh drong bÙ, 

C�n cr Quyêt dËnh sô 32/2016/QÐ-UBND ngày 25/8/2016 cça UBND tinh 
Hà Nam ban hành quy �inh vê quàn y và báo vÇ kêt câu h¡ tàng giao thông duÝng 
bÙ dja phuong, tinh Hä Nam; 

Xét don cça Ban QLDA dâu tu xây dång tinh Hà Nam só 913/BQLDA-DA3 
ngày 02/8/2022 vê viÇc xin phép thi công h¡ng muc công trinh: Công tiêu qua �ê 
Nam Châu Giang trong ph¡m vi bào vÇ kêt câu h¡ tâng giao thông duÝng Trân 
Hung Dao x� Liêm Tuyên, thånh phô Phù Lý, tinh Hà Nam và hô sa xin cáp phép 
kèm theo, 

UBND thành phÑ Phç Lý có ý kiên nhu sau: 

1. Câp cho: Ban QLDA �âu tu xây dång tinh Hà Nam 
Dja chi: �uÝng M¡c �înh Chi, phuong Quang Trung, thành phô Phç Lý. 
So diÇn thoai: 0226.3589.539
2. Durge phép: Thi công trong pham vi bào vÇ kêt câu h¡ tâng giao thông 

duong Trân Hung �¡o x� Liêm Tuyên, thành phô Phç Lý �ôi vÛi h¡ng måc CÑng 
tiêu qua dë Nam Châu Giang (BTCT kich thuóc lxbxh=36x3x3,5m) thuÙc då án 

Xây dumg công trinh tram bom dâu môi TriÇu Xá (không bao gôm câp phép trong 
pham vi båo vÇ cóng trinh, tài sán dé dieu, thiy loi, kêt eáu ha tâng giao thông câu 
duong cao toc), cy thê nhu sau: 
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C�t mat duÝng và hoàn trå durong Trân Hung �¡o t¡i vË trí Côong tieu 
BTCT kich thuóc Ixbxh-36x3x3,5m theo thiêt kÃ BVTC �ã dugc Ban QLDA �âu 
tu xây dumg tinh Hà Nam phê duyÇt t¡i Quyêt dËnh sô 156/QÐ-BQLDA ngày 
01/3/2022 (näm vê phia Táy cça cóng tieu qua de hiÇn trang) 

- Kêt câu nên m·t duong hoàn trå tuong �ông vói kêt câu và kích thuóc hinh 

hoc theo hiÇn tr¡ng. 
3. Phurong án phân luong tó chrc giao thông trong quá trinh thi công: 
C�n cu hÇ thông giao thông hiÇn có cça thành phô, �ê täng cuong ��m bào 

ATGT, h¡n chê ánh huong cça giao thông nÙi bÙ công truong thi công vÛi giao 
thông công công cça thành phó, UBND thành phô thông nhât phurong án phân 

Tuong to chc giao thông trong quá trinh thi công nhu sau: 
- Các phuong tiÇn giao thông �i trên duÝng ÐT.491 theo huóng Lý Nhân - 

Phù Lý së vòng tránh ra duÝng Lê Duân qua duÝng nôi të �T.491 vÛi nút giao cao 
toc Liêm Tuyên (drong nói doc gâm câu vugt cao tóc 

Các phuomg tiÇn giao thông �i trên duong Trân Hung �ao theo huóng Phù 
Lý - Lý Nhân së vòng tránh ra �uÝng Lê Duân qua duÝng D·ng V�n Ngï (dvong 

phia Dông hó Vuc Kiéu) và duÝng phía �ông bÇnh viÇn ViÇt EDúc co sß 2 (duong 
doc bà Táy kênh tuói cça Tram bom Trieu Xá); 

Truóc khi phân luông giao thông phåc vå thi công phäi dugc châp thun, 
thông báo trên các phrong tiÇn thông tin d¡i chúng theo quy �inh dë các tô chéc cá 

nhân khi tham gia giao thông trên tuyên biêt và thåc hiÇn. 
4. Các yêu câu dôi vói Chú �âu tu công trinh: Ban QLDA �âu tu xây 

dung tinh Hà Nam. 
Mang giây phép này �ên don vË quán lý duÝng bÙ tråc tiêp quàn lý tuyên 

duong (Phòng Quan lý �ô thË thành phô) �ê nhân bàn giao mat b�ng hiÇn truong; 
tiên hành thåc hiÇn các biÇn pháp ��m b£o an toàn giao thông. 

- Sau khi nhn m·t b�ng hiÇn truòng, Chç �âu tu công trinh ph£i chËu trách 

nhiÇm vê an toàn giao thông, chËu su kiêm tra, kiêm soát cça don vË quàn lý duong 

bo, co quan có thâm quyên khác. 
- Kê të ngày nhân bàn giao m·t b�ng, nêu Chú �âu tu công trinh không thåc 

hiÇn viÇc tó chúc giao thông. gây mât an toàn giao thông së bË �inh chi thi công; 
moi trách nhiÇm liên quan dên tai nan giao thöng và chi phí thiÇt h¡i khác (nêu có) 

Chù dâu tu công trinh ty chËu, ngoâi ra côn chju xï lý theo quy dinh cça pháp lut. 

-Thrc hiÇn �ây dç các quy �Ënh cua pháp lut vë �ên bü thiÇt h¡i công trinh 

duong bÙ do lõi cça Chù �âu tu công trinh gây ra khi thi công trên duong bÙ �ang 
khai thac. 

- Khi kêt thúc thi công phài bàn giao l¡i m·t b�ng, hiÇn truÝng cho �on vË 

quan lý duong bÙ. 
- Trong quá trình thi công Công tiêu qua �ê Nam Châu Giang ph£i �àm båo 

duy tri tieu thoát nuóc chung cho thành phô qua công qua duong �T.491 hiÇn có 
và tram bom TriÇu Xá, dâm bão duy tri và kët nôi thoát nuóc tôt cho các công tieu 

hiÇn trang cça thành phô qua �áy kênh tuói (2 công D1000mm ß hai bên duÝng 
Tràn Hung �¡o chày sang phía kênh tiêu). �åm bào an toàn cho các công trinh 
giao thông, ha täng ky thu�t �ö thË hiÇn có cça thành phô. Thåc hiÇn �£m b£o dây 
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