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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /GPTC-SGTVT-P3 Hải Dương, ngày       tháng 11 năm 2021

GIẤY PHÉP THI CÔNG 
    Công trình: Cải tạo block, vỉa hè, cây xanh trên đường tỉnh 391 từ đoạn 

qua trung tâm thị trấn Tứ Kỳ 
   Lý trình: Km17+400 – Km18+854, đường tỉnh 391
  Địa điểm: Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ

Căn cứ 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; Nghị định 
số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015, Thông tư số 
35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 và Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 
29/6/2020 của Bộ trưởng 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 quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 và Quyết định 
số 04/2019/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh quy định về quản lý và 
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Xét Văn bản số 194/VB-UBND ngày 09/11/2021 của UBND thị trấn Tứ 
Kỳ về việc đề nghị cấp phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông công trình: Cải tạo block, vỉa hè, cây xanh trên đường 
tỉnh 391 từ Km17+400 – Km18+854 (đoạn qua trung tâm thị trấn Tứ Kỳ); kèm theo 
hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khi thi công 
(đã được Sở Giao thông vận tải chấp thuận xây dựng công trình tại văn bản số 
1545/SGVT-P3 ngày 19/7/2021)

1. Cấp cho:
- UBND thị trấn Tứ Kỳ.
- Địa chỉ: Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
- Số điện thoại: 0962.828.466; 0988.360.196. 
2. Được thi công công trình:
Xây dựng công trình: Cải tạo block, vỉa hè, cây xanh trên đường tỉnh 391 từ 

Km17+400 – Km18+854 (đoạn qua trung tâm thị trấn Tứ Kỳ) theo đúng hồ sơ 
thiết kế bản vẽ thi công đã được Sở Giao thông vận tải thoả thuận tại văn bản số 
1545/SGVT-P3 ngày 19/7/2021 (UBND huyện Tứ Kỳ chấp thuận phương án đầu 
tư xây dựng tại văn bản số 1357/UBND-KTHT ngày 28/9/2021) và UBND thị 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-18c77.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-100-2013-nd-cp-sua-doi-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-3245f.html
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trấn Tứ Kỳ phê duyệt tại Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 05/10/2021:
- Cải tạo vỉa hè theo hiện trạng rộng từ 2,0m – 13m, dốc vỉa hè 1,5% hướng 

về phía mặt đường. Lát gạch bê tông lục giác hoa văn (Hi_Brick-01) dày 6cm trên 
lớp cát vàng gia cố xi măng 6% dày 5cm hoặc lớp đá mạt và lớp đất đầm chặt 
K90. Riêng tại các vị trí đường ra vào trụ sở cơ quan, đình, chùa, ngõ rẽ 
(Bm<2,5m)… gia cố lớp móng bằng bê tông xi măng M150# dày 15cm.  

- Lắp đặt viên blốc vát chống trượt bằng bê tông cường độ cao M300# (kích 
thước 12,5x30x100cm) và viên đan rãnh bằng bê tông cường độ cao M300# (kích 
thước 5x25x50cm); dốc ngang viên đan rãnh 10%. Móng viên đan rãnh và blốc 
bằng BTXM M150# đổ tại chỗ dày từ 7,5 – 10cm. Riêng các vị trí qua khu vực cơ 
quan, công sở, công trình công cộng. thiết kế viên blốc vát chống trượt bằng bê 
tông cường độ cao M300# (kích thước 12,5x40x60cm).

- Cải tạo hệ thống cửa thu và hố ga hệ thống thoát nước hiện trạng (đảm 
bảo khả năng thoát nước và chịu lực) để phù hợp với cao độ hệ thống blốc và vỉa 
hè hoàn thiện.

- Lát các hố gốc cây hiện trạng (kích thước 1,2x1,2m), bên trên lắp đặt gạch lỗ 
BTXM M400#, hình số 8, kích thước 40x20x8cm. Trồng bổ sung cây xanh bóng 
mát trên vỉa hè khoảng cách 7-10m/ cây.

- Trên vỉa hè bố trí hàng gạch dẫn hướng cho người khiếm thị (màu vàng) 
cách mép ngoài viên block vát tối tối thiểu 1,0m; đồng thời làm ranh giới cấm bán 
hàng hóa, lấn chiếm vỉa hè, phục vụ công tác quản lý vỉa hè, đô thị.

- Tại một số đường nhánh giao cắt với đường tỉnh 391 (có Bm=>3,5m có 
các phương tiện ô tô qua lại mở rộng mặt đường, tăng bán kính rẽ xe để đảm bảo 
cho các phương tiện đi lại thuận tiện.

(Chi tiết theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ biện pháp tổ chức an 
toàn giao thông khi thi công và các tài liệu liên quan kèm theo)

3. Các yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông với những nội dung chính 
như sau:

Trước khi thi công, UBND thị trấn Tứ Kỳ chỉ đạo nhà thầu thi công gửi hồ 
sơ thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông; kèm theo giấy 
phép thi công này đến Công ty Cổ phần cầu đường bộ Hải Dương thuộc Liên 
danh Đường bộ - Việt Thanh (đơn vị quản lý đường tỉnh 391) để nhận bàn giao 
mặt bằng thi công (có biên bản bàn giao, kiểm kê tài sản cọc tiêu, cọc H, cột Km, 
biển báo hiệu,...) và giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao 
thông trong quá trình thi công.

Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khi thi công cụ thể như sau:
- Tại hai đầu trước khi vào đoạn thi công trên đường tỉnh 391và trên đường 

tỉnh 392 trước khi vào nút giao ngã 3 thị trấn Tứ Kỳ (Km18+240, đường tỉnh 
391):  Bố trí các biển báo hiệu lần lượt là: Biển báo hiệu số I.441a (phía trước 
500m có công trường), biển báo hiệu số I.441b (phía trước 100m có công 
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trường), biển báo hiệu số I.441c (phía trước 50m có công trường), biển báo hiệu 
số W.245a (đi chậm) biển số W.203b,c (đường bị hẹp); biển số I.440 (đoạn đường 
thi công), biển báo hiệu số W.227 (công trường). 

- Tại hai đầu khu vực thi công chi tiết bố trí barie rào chắn di động có gắn 
các biển báo sau: Biển báo hiệu số S.507 (hướng rẽ), số W.227 (công trường), số 
W.203b,c (đường bị hẹp), số W.245a (đi chậm). 

- Ngăn cách giữa phạm vi thi công với phạm vi đường đang khai thác bằng 
hệ thống cọc tiêu chóp nón bằng cao su, chiều cao chóp nón tối thiểu là 75cm, 
liên kết  bằng dây quấn phản quang, khoảng cách 2m/chóp nón. 

- Các biển báo bằng tôn mạ kẽm dày 2mm, màng phản quang seri 3M3910, 
cột biển báo bằng thép D89 sơn trắng đỏ theo đúng Quy chuẩn 
QCVN41:2019/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

- Sau khi lắp đặt xong hệ thống báo hiệu để phục vụ thi công, UBND thị 
trấn Tứ Kỳ phải tổ chức nghiệm thu để đưa vào sử dụng. Thành phần nghiệm thu 
phải có Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông – Sở GTVT Hải Dương, Công 
ty Cổ phần cầu đường bộ Hải Dương.

- UBND thị trấn Tứ Kỳ phải chịu trách nhiệm quản lý và bảo đảm giao 
thông thông suốt, an toàn; đồng thời chịu mọi trách nhiệm nếu không thực hiện 
đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông để xảy ra tai nạn giao thông kể 
từ ngày nhận bàn giao mặt bằng, hiện trường.

- Trong suốt quá trình thi công, UBND thị trấn Tứ Kỳ phải thực hiện đúng 
biện pháp an toàn giao thông, thời gian thi công đã được thống nhất, phải bảo đảm 
giao thông thông suốt, an toàn theo quy định và không được gây hư hại công trình 
đường bộ hiện có, trong trường hợp không thể tránh được, phải được sự chấp 
thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền về biện pháp 
bảo vệ hoặc tạm thời tháo dỡ, di dời và thi công hoàn trả hoặc bồi thường thiệt hại 
theo quy định của pháp luật.

- Chỉ huy trưởng công trường phải thường xuyên có mặt tại hiện trường để chỉ 
đạo thi công và làm việc với cơ quan quản lý đường bộ, Lực lượng tuần kiểm, Thanh 
tra giao thông, đơn vị quản lý đường bộ khi cần thiết.

- Trong suốt quá trình thi công phải bố trí người có chuyên môn về an toàn 
giao thông để cảnh giới, hướng dẫn giao thông ở hai đầu khu vực thi công, khu 
vực lối ra vào của xe chở vật tư, vật liệu máy móc thiết bị với đường đang khai 
thác, được trang bị bảo hộ lao động, cờ, còi, đeo băng đỏ, bộ đàm và có mặt suốt 
thời gian thi công để hướng dẫn.

- Ban đêm, nhà thầu phải bố trí người trực gác đảm bảo giao thông, đèn 
chiếu sáng khu vực thi công, đèn xoay màu đỏ để cảnh báo khi phương tiện lưu 
thông trên đường tỉnh 391.

- Hàng ngày phải bố trí công nhân thường xuyên vệ sinh mặt đường khu vực 
thi công, không được tập kết vật tư, vật liệu, đất, đá trên mặt đường đang khai thác. 
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Kết thúc thi công trong ngày làm việc phải tập kết máy móc thiết bị, vật tư, vật liệu 
vào bãi tập kết; không tập kết vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị trên mặt đường.

- UBND thị trấn Tứ Kỳ, có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nhà thầu 
thi công phải đăng ký biển số, quản lý các phương tiện vận chuyển vật liệu; không 
để phương tiện chở vượt quá tải trọng cho phép của phương tiện và cầu đường. 
Nếu các phương tiện vận chuyển vật liệu cho công trình bị lực lượng chức năng 
phát hiện chở quá tải trọng cho phép của phương tiện và cầu đường thì sẽ bị xử lý 
vi phạm; đồng thời đình chỉ thi công công trình và xử phạt theo quy định.

- Làm việc với các đơn vị quản lý công trình thiết yếu (điện, nước, viễn 
thông…) để di chuyển các công trình thiết yếu hoặc có các biện pháp bảo vệ gia 
cố (nếu có) trong phạm vi thi công đảm bảo tiến độ thi công của dự án.

- Trong quá trình thi công, UBND thị trấn Tứ Kỳ, nhà thầu thi công không 
thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, gây mất an toàn giao thông sẽ bị 
đình chỉ thi công; kinh phí thiệt hại do nhà thầu thi công chịu trách nhiệm, ngoài 
ra còn bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 
của Chính phủ và các quy định hiện hành.

- Giao Công ty Cổ phần cầu đường bộ Hải Dương kiểm tra, giám sát việc 
thi công công trình, công tác đảm bảo an toàn giao thông; Lực lượng Tuần kiểm, 
Thanh tra Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo 
giao thông của nhà thầu thi công và có biện pháp xử lý kịp thời khi nhà thầu thi công 
không thực hiện đúng giấy phép.

- Kết thúc thi công hoặc hết thời gian cấp phép trong vòng 03 ngày, Công 
ty Cổ phần cầu đường bộ Hải Dương phải có văn bản báo cáo Sở GTVT kết quả 
giám sát, kiểm tra việc thi công của chủ dự án và kiểm tra, báo cáo việc thu dọn 
vật liệu thừa, dọn dẹp mặt bằng, vệ sinh môi trường.

- Sau khi thi công hoàn thành, UBND thị trấn Tứ Kỳ có trách nhiệm tổ chức 
nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng công trình (có sự tham gia của Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng giao thông – Sở GTVT, Công ty Cổ phần cầu đường bộ Hải Dương), 
cung cấp 01 bộ bản vẽ hoàn công cho đơn vị quản lý đường để cập nhật vào hồ sơ 
quản lý tuyến đường. Chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày được nghiệm thu, UBND 
thị trấn Tứ Kỳ phải chỉ đạo đơn vị thi công thu dọn vật liệu thừa, dọn dẹp mặt bằng, 
vệ sinh môi trường và thu hồi xong hệ thống báo hiệu phục vụ thi công.

4. Các nội dung khác
- Nguồn kinh phí xây dựng công trình nêu trên do UBND thị trấn Tứ Kỳ 

chịu trách nhiệm. Sau khi xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, UBND 
thị trấn Tứ Kỳ chịu trách nhiệm thực hiện quản lý, duy tu, sửa chữa thường xuyên 
công trình từ phạm vi viên block trở vào trong theo quy định.

- Khi ngành giao thông hoặc cấp có thẩm quyền cải tạo, nâng cấp mở rộng 
đường tỉnh 391 hoặc yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo các công trình hạ tầng nêu 
trên, UBND thị trấn Tứ Kỳ phải tự cải tạo đảm bảo theo yêu cầu mà không được 
đền bù, bồi hoàn kinh phí theo đúng cam kết.
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5. Thời hạn thi công
Giấy phép này có thời hạn từ ngày 18/11/2021 đến ngày 17/01/2021. 

Trường hợp vì lý do bất khả kháng phải xin phép gia hạn.
Trong thời gian Tết Dương lịch, công trình dừng thi công./.

Nơi nhận:  
- Giám đốc Sở;   (báo cáo)     
- PGĐ Sở Bùi Xuân Hải;     
- Các phòng: P7, T1;                                (email)
- UBND huyện Tứ Kỳ;                                       
- UBND thị trấn Tứ Kỳ;
- Công ty Cổ phần cầu đường bộ Hải Dương;
- Lưu: VT, QLKCHTGT. Tùng. 02b.

KT. GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Xuân Hải


