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= ! QƯYẾTĐỊNH 5 ; 
Ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình 

, :. thilt yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
f ,, đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh , 

' ŨY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ caí MINH : , 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; 

• Căn cứ Luật Cịiạo thông đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008;' 
Gắri cứ Lliật-Xẩy-"^ttri| ngày 26 tháng 11 năm 20Ó3; . 
Căn <|uẵÍNghị định'so:,Ì2/2009/NĐ-CP ngày 10 tháríg 02 nấrri 2009 của 

Chính phủ Ịề quản lý dụ^ẩn^ầu tư xây dựng công trình; ' , 
Căn cư ^ghỊ :đ[ịnÌx^ốlí'5/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của 

CHíĩĩh phủ về quản lỹỊxậilt'lượng công trình xâỵ dựng; -• 
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngàỵ 24 tháng 02 năm 2010 của 

Chính phử qụy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ; Nghị định sổ 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản ỉỷ và bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 
của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
1 l/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản 
lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của-
Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao thông vận tải; 

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 353/SGTVT-TTr 
ngày 23 tháng 01 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thi công xây 
đựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 



t 

Điều 2ẳ Quyết định này; có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngay, kể từ 
ngầy ký và thay thế các Quyết định số 145/20Q2/QĐ-UB ngắy 09 thang 12 
năm 2002, Quyết định số 47/2G05/QĐ-UB ngày 24 tháng 3 nằm 2005, 
Quyết định số 60/2004/QĐ-UB ngày 17 tháng 3 năm 2004 và Khoẩn 4 Điều 6 
của Quyết định số 185/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của 
ủy ban nhân dân Thành phố; Gác quy định trước đây trái với Quyết định này 
đều bãi bỏ. r ; 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các 
Sở, Ban, -Ngành Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dâíi các quận, huyện, 
Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có .liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quỹết định này./. 

Nơi nhận: 
-Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Xây dựng; : 
- Bộ Giao thông vận tải; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Cục Kiểm tra văn bản-BỘ Tư pháp; 
- Đoàn ĐBQH TP. HCM;' 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND.TP; 
- TTUB: CT, các PCT; . 
- ủy bàn MTTQ VN TP; 
- Cảc cơ quan Báo, Đải; 
- VPUB: Cáe PVP; 
- Các Phòng GV;TTCB; ' 
- Lưu:VT, (ĐTMT/Thg) Đ.%5 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nguyễn Hửu Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HỘẠ XÃ HỘỊ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , Độc lập - jự do - Hạnh phúc 

" ^ , Ỵ r ? V . Í ;  '  , .  
về thi công xẩy dựng công trìnb thiết yếu 'trong phạm vi bảo vệ kết cấu 

* hạ tầng giaìó ỉhôĩìg đửờiíg bộ trêủ địa bàỉi Thành phố Hồ Chí Minh 

; (Ban hành kèm theo Quyết đinh sổi 09, /2014/QĐ-ƯBND r 

ngày đ.0 tháng 02 măm 2014 cuạ ủỵ bạn nhân rdận Thành pho) • 

: 1 * :vv"' Ctìirơng:! •••'<-Ễ •• " 
QUY-ĐỊNH CHUNG: '-

Điều l.Phạm vi và đối tượng điều chỉnh ? 

' 1Plíậm vi đỉềú chỉnh * : 

í;<Quy định nay quỷ định về việc xây dựng, cải tạo. sưa chựâ, bầo trì các 
công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tang giao thông đường 

: bộ trêii địà bàứ Thànỉi phố HỒ Chi Minh;'bao gồm: ^ j 

a) Cac côríg trinh thiểt yeu trong phạm VI -bao yệ kết. cấu ha tằng giao 
thông đường bộ được quy đinh tại Điều 12 Thong tư số 39/201 i/TT-BGTVT 

- ngày-18 tháng 5 Mm 2 011 của Bo Giaé ứìôrìgívặn;-tảỉ hứớng dẫn thực hiện 
một số điều của NgMỊ định số 11/20 ÌOTNĐ-Glp ngây 24 tháng 02 nấm 2010 
củạ Chính .phủ bạn hànli Quy định về quản lý, yà bảo vệ kết, cậu hạ tầng giao 
thông đường bộ {bạo .gôm cáe công .trìrứi.ngầm, , công trìnk tạm thời có liên 
quan đến rhọạt động thăm dò, khảo sát,địa chất thực hiện công tác chuẩn bị 
xây dựng các công trình thiết yếu)... • ^ , i V 

V b)Công trình xử lý sự cố đột xuất về kỹ thuật của các công trình thiết 
yêu trong phạm NẢ bảo-vệ kệt cấu hạ tầngígiao Ihông đường bộ qùy định tại 
Điêm a Khoản này. 

. , c) Công trinh nâng cấp, cải tạo, bảo trì hệ thống đường bộ, hệ thống công 
, trình "tìiietỳầ u quy định tại Điểm a Khoản này. , •; . 

d) Công trìạh xây dựhg biển quảng cáo tậríi thời trong "phạm vi bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thảnh pầố Hồ CM Minh. 
. í 2. Đối tỊỉợngịđiềụ chỉnh;-; ỉii t t • .  õ ; i  : 

! Các cơ quan, tổ chức, cá rihấncỏ liêri quan đếrí công tác quản lý, đầu tư 
' xây dựng,-khai thẫc vấ-bâó tì đửơtig bộ; thi công xâydtrrìg công trinh thiết 
yêu trong phậm vi bảo vệ kêt cấu liạ tâng giao thống "đường bộ trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. ' 
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Điều 2.Giải tMch từ ngữ ' '• r •' Ị 
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Phạm vi bảo vệ kết cẩu hạ tầng giao thông đường bộ: được xác định 
theo quy định tại Chương II của Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 
tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông ỵận tải hướng dẫn thực hiện một sô điêu 
của Nghị định số 11/201Ọ/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ. 

2. Đào đường: là việc đào, khoan, cắt, đục lỗ trọng phạm vi bảo vệ kết 
cấu bạ tầng giao thông đường bộ. 

3. Tải lặp: là công tác khôi phục lại kết cấu củá đường bộ với điều kiện 
chất lượng đảm bảo tốt hơn hiện trạng ban đầuế 

4. Câng trình ngầmắ. là các công trình đường cáp điện, đường cáp thông 
tin - viễn thông, đường ống cấp nựớc, đường cống thoát nước, đường ồng; dẫn 
khí đốt, hào kỹ thuật, đường'hầm... đăt dưới mặt đất. 

5. Lằn phui: là phui đào dưới lòng đường, lề đường, vỉa hè., hẻm để lắp 
đặt, sửa chữa và bảo trì cộng trình ngầm, . :, í r < i 

6. Rào chẳm là vật dùng để ngăn chặn, bao quanh khu vực thi công, 
được cấu tạo vững chắc, an toàn và mỹ quan nhằm cách ly phạm vi công 
trường với khu vực xung-quanh. ' 

7.Phân luồng giao thông: là việc phân làn, phân tuyến, điều chỉnh 
hướng lưu thông và quv định thời gian đi lại cho người và phương ti ện i:ham 
gia giao thông đường bộế • , .... V 

. , 8. Cơ quan quản lỷđường,bộ\ lậ Sở Giao thông vận tải; ủy ban nhân dân 
các quận, huyện; Ban Quản lỵ ẹác Khu Chế xuất và Gông nghiệp. 

9. Đơn vị cung cẩp dịch vụ: là các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt, 'ữioát 
nước sinh hoặt, dịch vự tầông tin - viễn thông^ điện lực, gás. . ' 

10. Công trình thiết ỷểu: là các công trình được xác định thẹo Khoản 1, 
Điều 12 Thông tư số 39/20Í1/TT-BGTVT ngấy 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ 
Giao thông vậri tải hướng dẫn thực hiện một số điều củá Nghị định số 
11/2Ợ10/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ. 

Điều 3. Ngiuyên tắc chung 

1. Đất đành cho'đường bộ chí dânh để xây dựng công trình đường bộ, sử 
dụng và khai thác để phục vụ cho mục đích an toàn giao thông vận tải đường 
bộ, trừ một sô 'công'trình thiêt yêu không thể bô trí ngoài phạm vi bảp vệ kết 
cấu hạ tầng giao tìiông đường bộ. í ! í . 

2. Các công trìrứi thiết yéu phải đưọc xây dựng ngõàí phạm vi mặt 
đường. Tmờng hợp không thể xâỵ dựng bên ngoài phạm vi mặt đường, công 
trình thiết yếu có ứiể cĩược cơ quan qụản lý đường bộ có ứiẩm quyền xem xét 
cho phép xây dụng trong phạm vi mặt đường. , ề 

4 



\ . •• 3ẽ Trường hợp- GÔng trình xây dựng bên ngoài phạm vi-bảo vệ kết cấu hạ 
' tầng giao thông đường bộ, nếu ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ, việc xây dựng công trình phải được cơ quan 
quản lý dựợngbộ cọ thẩm quyền có kiến chỊp,thuậnẽ , 

4. Tổ chức, cá nhân xây dựng công trĩnh trong phạm vi bảo >\ệ kết cấu hạ 
tầng giaọ thông đường bộ phải thực hiện các quy định sau đây: 

, a) Lập và pỉỉê duyệt dự án, thiết kế công trình theo quy định1 của pháp 
, luật về đầu tư xây dựng công trình; •. 

, b) Được cơ qụản quản lý đường bộ chấp thuận việc xây dựng công trình 
năm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hậ tầng giao thông đường bộ (ngay từ bước 
lập dự án đầư tư, hồ sơ thiết kế cơ^ở hoặc bược lập Báo; cáo kinh tế - kỹ 
thuật). 5 

- . ; ci) Có Giấy phép thi ;công dơ cợ qùan quảĩì ĩý đường bộ có thẩm quyền 
Gấp. ; • - • *, . V- "-i •; '• r/ 

d)Có phương án tỗ chức giao thông hoặc biện pháp tỗ chức thi công 
, được cơ quan quận lý đườrtg bộ chấp thuận thông qua. Phương án tổ chức 

giao thông phảỉ được thỗng báo trêh eảc phương tiện thỗng tin đại chứng (tối 
thiểu 05 ngày trước khi khởi công công trình). í : 1 

e) Cỏ vằn bản cam kết di dơi hoặc cải tạồ cồng trình đúng tiến độ khi có 
yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ; Không được yêu cầu bồi thường và 

• " phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, kinh phí liên quan. Riêng "đối với hệ thống 
thoát nước phục Vụ-cho Cổng trình đứờng bọ thì chủ đầu tư không phải thực 
hiện thủ tục cam kết này. 

1 5: Khi tHi công công trình nằm trong phạm vi bẳo vệ "kết cấũ hạ tầng giao 
thông đường bộ phải bảo đảm cho người và phương tiện qua lại ân toàn, 
thông suốt; bảo đảm đường bộ đang khai thác luôn được bền vững; bảo đảm 
v ệ  s i n h  m ô i  t r ư ờ n g  v à  m ỹ  q ụ a n  đ ô í t h ị .  ĩ ;  ^  :  : t  ;  • .  ị  

, 1 ú ' .. . :: " Chương II ' . , ;• V - -• 
XẨY DỰNG CÔNG TRÌNH THIÉT YÉƯ TRONG PHẠM VI BẢO VỆ 

KÉT CẨU HẠ TẰNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG Bộ 

Điềú 4. Xây dựng công trinh thiết yếu trọng phạm vi bảo |vệ kết cấu 
!hạ tầng giao thông đường bộ , , 

Trước khi trình cấp có thẩm quyền phê đuyệtdự án (kể cả-'cồng-trình cải 
tạo, nâng cấp va công ••trình xây dựng mới), chủ đầu tư dự án công trình phải 

. gửi hồ sơ đề nghị được chấp thuận việc xây dựng công trình đến cơ quan 
" qũâỉi lỷ đứờĩig bộ có thẩm quyền đề được xem xét gỉải quyết, quy định cụ thể 

nhữ sau: . • ' " . •• 1 
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1. Sở Giao thông vận tải đối với công trình trên hệ thổng đưòng bộ do 
các Khu Quản lý giao thông đô thị, Trung tâm Quản lý đường hẳm sông Sài 
Gòn quản lý. , 

2. ủy ban nhân đản quận, huyện đối với công trình trên hệ thống đường 
bộ do địa phương quản lý. : 

3. Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp đối với côrig trình trên 
các tuyến đường chuyên (dụng năm trong các khu chê xuât, khu công nghiệp. 

4Ế Ban Quản lý dự án Khu đô thị mới Nam Thành phố, Ban Quản lý Đầu 
tư xây dựng Kh.u đô thị mới Tây Bắc, Bạn Quản lý Đầu tư xây dựng Khui đô 
thị mới Thủ Thiêm, Bạn. Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu 
Nông nghiệp - Công nghệ cao đối với các tuyến đường do các Ban Quản lý 
trục tiếp quản lý. , 

5.: Tất cả các công trình trồng trụ điện lực, thông tin - viễn thông, quảng 
cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bắt buộc phải 
có văn bản chấp thuận của Sở Giao thông vận tải. 

6. Eiối với các trường hơp cụ thể khác, các công trình xây dựng theo hình 
thức Xây dụng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Xây dựng - Chuyển giao • 
Kinh doanh (BTO) hoặc: xậy dựng - Chuyển giao (BT), giao Sơ Giao thông 
vận tải xern xét quyết định trên cơ sở xẹm xét ý kiến của các đom vị cỏ liên 
quan. ' ' 

Điều 5. Trình tự, thủ tục và hồ sơ đề Dghị chập thuận xây. lỉựng 
công trình thiêt yêu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tâng giao thông 
đuửitig bộ 

. Trình tự, thủ tục vậ hồ sợ đề nghị chấp thuận xây dựng công trinh thiế t 
, yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quy định cụ 

thể như sau: , , 

1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng eôrig trình: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Ọuy định 
' này. • ' '••• ' : ; 

- Hổ sơ thiết kế., ừong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn 
tuyên có xây dựng công trình (bản chính). Nếu hồ sơ thiềt kế là hồ sơ thiết kế 
kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối vợi công trình xây lắp qua cầu, hầm 
hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cao kểt quả thắm tra 
thiết kế (bản sao có xác nhận của chủ công trình)ẽ Các bản vẽ phải thể hiện 
đầy đủ vị trí các công trình ngầm hiện hữu nằm trong khu vực xay dựng công 
trinh và khu vực; ảnh hưởng bởi việc xây dựng công trình, ; 

. - Cam kết di chuyển họặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu 
của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; khong được yêu cầu bồi 
thường và phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí có liên quan. 



sb) số lượng hồ sờ:'ơ 1 bộ; • ' ' ?ỉ > ' ; 
2. Thơi hạri giải qiiỷet ữong 10 rigáy làm vĩệc, kể từ khi nhận <;ỉụ hồ SO1 

theo quy địnhẽ " : 
3 . Văn bản chấp thuận xây dựng công trMti có giá trị ừong thời gian 18 

ửiáĩỉg đối vóỉ các tuyến Quốc lộ và 12 tháng đối với các tóyến đưỏTig Miiic kế 
từ ngày ban hành; nếu quá thời hậrii phải làm thủ tục gia hạnẻ Thử tục gia hạn 
quy định nliư sau;. , , 
í a) Đơn để nghị gia h,éạn (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Quy 
định này. i 

b)Thời gian giải quyết: trong 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 
mệo quy định. 

= c) Thời gian gia hạn: chỉ gia hạn một (01) lần với thời, gian không, quá 12. 
thángế ; , , . , ' . 

4. Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục theo quy định như sau: 
a) Cách thức thực hiện: tổ chức, đơn vị nộp. hồ: sơ và nhận kết quả trực 

tiếp 1:ại văn phòng cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính hoặc: 
thông qua hệ thống bưu chính. , . . f , ; ^ 

b) Trình tự thực hiệii như sau: ^ : ị ? 
- Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại 

Điềụ 4 của Quỳ định này; r . , ... 
- Co' quán có thẩm quyền tiiếp nhận hồ sơ. Đối với trường licrp nộp trực: 

tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quỹ đmh, hướng dẫn; 
hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả. 

: - Cơ quan ,có, thẩm qụyền giải quyết thủ tục tiếnrhành thẩm định hữ sơ; 
nếu họ J3Ơ khôrig đầy đủ theo quyiđịrih, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối 
với tinrcmg hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thốạg bựu chính); nếu đủ điều kiện, có 
văn bản châp thuận. Trường họp không châp thuận, phải có văn bản trả lời và 
nêu rõ lý do. ,ị ; . 

Chương III 
cAP GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH THIẾT YÉU TRONG 

PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG Bộ • H • # 

Điều 6. Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong pharo vi 
bảo vệ kết cấu ]hạ tầng giao thông đường bộ 

Trước khi khởi công cồng trình nằm trong phạm vi bảo vệ kết -cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ, các Chủ đầu tư phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy 
phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi bẳo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường hộ đên co quan quản Ịý đường bộ có thẩm quyền để được xem 
xét giải quyết, quy định cụ thể như sau: 



1. Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép thi công các công trình nằm trong 
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giaọ thông đựờng bộ do cậc Khu Quản lý giao 
thông đô thị được phân cẩp quản lý. n s s ( , 

,2. ủy ban nhân dân-các quận, huyện cấp. giấỵ phép thi công các công 
trình nằm trọng phạm yi bảo ỳệ kật eạu hạ tạng giao thông, đường bộ do 
ỉUy bạn íihân dân cáe quận, huyện đựợc phân câp quản,lý. • ỉ ví 

-- ; Ị • • , 

3. Đổi với các tuyến đường chuyên dùng nằm trong các khu chê xuât, 
khu côrig nghiệp, thì sẽ dó Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp 
quy định. ; 

4. Đối vởi các tuyển đường do Ban Quản lý dự án Khu đồ thị mói Nam 
Thành phố, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tây Bắc, Ban Quản 

• lý. Đầu* từ xây dựng Khu đồ thị mới Thủ Thiêm,* Ban Quản lỷ'Khu Công nghệ 
cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp - Công nghệ cao quản lý thì sẽ do các 
Ban Quản lý quy định. . ; - , ỉ . 

5.ễ Đối với các trường hợp cụ thể khác, các công trình xây dựng theo hình 
thức Xây dựng - Kinh doárih - Chuyển giao (BOT), Xây đựng - Chuỹển giao -
Kinh doanh (BTO) hoặc Xây dựng - Chuyển giao (BT), giảo Sở Giao thông 
vận tải xem xét quyết định trên cơ sở xem xét ý kiến cửa các đơn vị có liên 

,quanỀ ; ^ t, , ,, 

Điều 7. Trình tự, thủ tục và hồ sơ đề nghị cấp gỉấỹ phép tM cổng xây 
dựng công trÌỊih thiết yếu itrorig phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ . , : 

1. Các tổ chức, cá nhầrì có nhu cẩu tíii cỗng xây dựng còng trình nằm 
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầưg giao thông đường bộ đều phải lập thủ 
tục câp giây phép-thi công. Đối vái côíig tác thi công để xử lý sự cố đột xuất 
về kỹ thuật cắc èôrig trìrứi Ghuyền ngành nằm trong phạm vi bầó vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông "đường'bộ Gằn pỉiẳỉ ứụrc hiện theo yêu cầu được quỹ; định tại 
Điều 16 của Quy định này. * 

2. Riêng đối với các công trịnh: Sau khi có văn bản chấp thuận xây dựng 
công trình của. cợ quan quảnỊý đứờng bộ có thẩm quyền, chủ đầu tư công 
.trình phâỉ: ' • " , 

a) Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế theo văn bản chấp thuận của cơ quan quản 
Ịý đường bộ GÓ thậm quyền. ế,'n T 

b) Tổ chức thẩm địníí và phê duyệt dự án, Bồ sơ thiết kế công trình theo 
quy đinh về quản lý đầu tư và xây dựng pồng trìnỉi. 

G) Gửi hồ SƠ thẽo qụy định tại Khoản 3 Điều này đếĩi cơ quan quản lý 
đường bộ có thẩm quyền- đề nghị cấp giấy phép thi Gôngxông trình. 1 
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; 3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy.pỊiép thị;công ^ậỵ:dựngvgông trình nằm trong 
:* phạm vi bảo ve kết câu hạ tâng giao ứiông đường bộ: .. . , i • ; 

, ạ) Thành phần hồ Sịơbab gồm: ^ ^ , ^ s 

- Đơn đê nghị cấp giấy phép thi công công trình (bản chính) theo mẫu tại 
Phụ lục 3 kèm theo Quy định nàỵ; ; -

, : ,-í Văn bản chấp thuận xây dựng,công trình của cơquan quản lý đường bộ 
có thẩm quyền (bản saọ eó xác nhận của Ghủ đầu tự); , ; ; 

• H ồ  s ơ  t h i ế t  k ế  b ả n  v ẽ  t h i  c ô n g ,  t r o n g  đ ó  c ó  b i ệ n  p h á p  t ổ  c h ứ c  t h i  c ô n g  
»'• bảo đảmvan toàn giao thông) đã đữợc! câp có thâm quyên.phê đuyêt (bản 
V chính), ' ' ' '•* ' <' • .-.-.'.•r-.. ,!'M; 

b) số lượng bộ hệ S(?: 01 bộế ^ r 5 5i í > fr 

•; 4. Thời ihạn giải quyết: ;tròng 10 ngày làm việc, kệ từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định. : , - l í ; p :: c í t' 

;'5;;Thờí-ỉiặn củá'giấỷr'phép-đưỊ^ô xẫd định^éo Khoản!3VĐiều 11 của Quy 
'  địnhnày. f- V V .  •  ; . ,n 

6. Quá thời hạn ghi trên giấy phép, nếu công trình hoặc hạng mục công 
trình vẫrĩ ttíừa Hoàn thành, thi CM đau tứ; công trình pHấi thực hiện thủ tục đề 
nghị gĩâ hạĩi. Tnủ tục gia hạn quy địrihí như sau: * ' 7' "• 

a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép tM cồng Cống trình (bấn chốih) theo 
mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Quy định riày; 4 ? < 

í . " * ,, b)Tliờì gian gĩảị quyết::trọngi 10 ngày làni việc., kẻ tư khi nhận đủ hồ sơ 
• theo quy định. • 

c) Thời gian gia hạn: chỉ gia hạn một (01) lần với ứiởi gian không quá 
1/3 thời gian đã được cấpiphép, • ;£ , r ' V í 

7. Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục theo quy định như sau: 

a)£ách thức thực Mện;:to chực, ịđơầÍVỊ nộp hồ sỢí và nhận kết quả trực 
tiêp tại văn phòng cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính hoặc 
thông qua hệ thống bưu chinh. , : > ;;r r , 

b) Trình tự thực hiẹn như sau: " ỉ;' 

- chức, đớn vị ĩíộp hồ sơ cho cơ quan có tMm iquỷền quy định tại 
* fi Điêu 6 củấQiiy địrửiiiày • ' ' * "" 1 ' 

- Cơ qụ;an cỗ thẩm quyện tiếp nhận ,hồ sơ. Đối yới teờng họp hộp trực 
, tiẹp?! sau Ịchi kiểm tra thành phần hồ sợ, nếu kỉiông đúng quy định, hướng dẫn 
ẹ hoàn thiện hồ,sợ; nếu đúng quy định,-viết giấy hẹn lấy kết quả. ! -
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- 'Cơ quàn có thẩm quyền giải quyết thủ tục tiến Hấnli thẩm-định hồ sơ; 
nếu hồ sơ không đầy đủ theo qúy địrủì, có văn bản hướng dẫn hoíàtn ứiiện (đối 
với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, 
cấp giấy phép thi công. Trường hợp không cấp phép, phải cồ văn bản trả lời 
và nêu rõ ;lý do.:Ị :í : -

Điều 8. Quy định về cấp giấy pỉtiép thi công 
1. Khi lập thủ tục xin bấp giấy phép thi công, các chủ đầu tư công trình 

phải thực hiện việc ký quỹ vào tài khoản của cơ quan cấp giấy phếp thi công. 
Giao Sở Giao thông vận tải xây dựng quy định việc ký quỹ đảm bảo thực 

kiện việc thi công các công trình-nằm trong phạm vi bảo yệ kết cấu 'hạ tầng 
giao thông đường bộ để hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực 
hiện thống nhất trên toàn Thành phố. 

Cơ quan cấp giấy phép thi công sẽ chỉ hoàn trả lại tiền ký quỹ cho 
chủ-đầu tư công trình sau-khi'tiếp nhận lại mặt bằng hoàn chỉnh mả trước đây 
đã bàn giao cho chủ đầu tư. 

Riêng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình cấ.u, đường bộ, công 
trình sử dụng nguồn vốn ODA thì không phải thực hiện việc ký quỹ theo Quy 
định này. 

2ẽ Đối vơi các dự án đầụ tư xây , dựng có liên quạn đến công tác đào 
đường thì tại bước khảo sát lặp dự án đầu tư (hồặc bước lập Báo cảo kinh tế -
kỹ thuật), bước lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi côngi chủ đẩu lư và 
đơn vị tư vấn phải tiến hành khảo sát tất cả các vị trí cổng trình ngầm hiện 
hữu trong khu vực đầu tư xây dựng công trình và xác định mô đun đàn hồi 
mặt đường hiện hữu. Công tác khảo sát phải xác định chính xác vị trí các 
côríg trình ngầữi và phải được thể hiện đầy đủ tròng hồ sơ khảo sát, thiết kế 
công trình, đồng thời phải có xác nhận của đơn vị chủ qiiảri và đưa vào hồ sơ 
khảo sát công trình. . 

Trong trường hợp cần thiết, việc xác định vị trí các công trình ngầm phải 
được kiểm chứng bằng các thiết bị thăm dò có độ chính xác cao. 

Chương IV 
TH][ CÔNG T RÊN ĐƯỜNG Bộ ĐANG KHAI THÁC 

Điều 9. Những điểu cấm và hạn chế khi thỉ công trên đuửnp bộ 
đang khai thác 

lế.Ngoài.việc đào đường để xử lý các sự cố đột xuất về kỹ thuật n.êu ở 
Điểm b Khoản 1 Điều 1 của Quy định này, cấm đào đường để đậụ tư xây 
đựng, phát triển mạng lưới của các ngành điện lực, thông tin - viễn thông, cấp 
'thoát .nước trên một sô tũyến đường đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho đến khi 
thực hiện đầu tư sửa chữẩ lớn, sửa chữa vừa đường bộ (mặt-đường láng nhựa 
là 03 năm; mặt đường bê tông nhựa lằ 04 năm; mặt đường bê tông xi ĩnănp là 
08 năm). 
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Giao; Sở Giao thôngíỸận tảiị ủy ban lAân dân ;các quận, huyện căn cứ 
danh mục các tuyến đường được , phân cấp quản lý, có trách nhiệm công bố 
danh mục Các tuy ến đường , cấm đào đến các cơ quan, đớn í vị có ỉiên quan để 
biết ívào tháng 01 hàng năm. Tmĩờng hợp cần thiết phải đào trên các tuyến 
đường câm đào sẽ do Sở GiãO thông vận tải, ủy ban nhân đầii -các quận, 

, huyện xep xét giải quỵét theo phân cấp quản lý. 

2. Cấm đào đường để thi công các công trình nằm tròng phạm vi bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vào dịp Tết Nguyên ?fđán từ ngày 23 
thárig »Chạp đến Ịigày mùng 8 tháng Griêng năm sau (theo âm iịch). Chủ đầu tư 

.... công trình phải có kế hoạch thu dọn;, tái lập hoàn trả lại mặt bằng theo đúng 
quy định trước ngày 18 tháng Chạp. -

, ì  Trượng hợp cần thiết phải, thi; công trong thời gian kể trên để phục vụ 
r , cho việc tố chức các hoật đệhg chửih trị, văn hóa, thể thao phải được sự chấp 

thuận, của Sợ Giao thông vậri tải (kể cả các tùyến đường do ủy bari rihân dân 
các quận, huyện quản lý). ' ; 1 <•' 

1 *• 3ẻ Cấm tìtii công ừong khđảĩig thời gian từ 5 giờ oó đến 22 giờ 00 hàng 
ngày trên các tuyến đường phố chính của Thành phố. Giảo Sở Giao* thông vận 
tải công bố danh mục các tuyến đường phố chính này trong tháng 01 hàng 

, năm. .. '.ụ ( , - • , • • ; . . 

Trường ốơp cần thiết phải thi cổng trên các tuyến' áửờng pho chính trong 
-khoảng thời gian .nói trên thì Chủ đầu tư công trình phải có văn bản đề nghị 

í nêụ rõ lý đo gửi. Gơ quan cấp giấy phép thi công để được xem xét3' gỉải quyết 
theo từng trường hợp cụ thể. " ' (» / 

" 4. Khi' thi công lắp đặt công trìníi ngầm băng qua các tuyến Quốc lộ, 
đường phố chính đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ỷêii cầu nhà 
thâu thi công phải sử dụng thiêt bị đàồ ngầm (rõbỏt) để ỉhi côhg công trình. 

Giao Sở Giao thồng vận tải cồng bố danh mục cấc tụyến đường cần phải 
sử dụng thiết bị đào ngầm để ỉắp đặt công trinh ngầm vào quỳ I hàng năm. 

, 5. Cấm đào dưới lộng đường, đl thực hiện công ;tác cắt hủỹ, khôi phục 
danh bạ, di dời đồng hồ nước. Chỉ được thựe 'hiện eông tác cắt hủy danh bạ 

, đối yới trường họp giậi tỏa trắng, nhà, cộng trình. Trường hợp cần thiết phải 
thi cồng các công tác trền phai được sự chấp thuận của cơ guan quản lý đường 
bộ. ^ ^ ^ f , r ' 1 " ' 

„ 6. Trong quá trình thi công các ,công trình, Chủ đầụ tư phải có trách 
rứiỉểm tljẻp dõi, nhắc nhở đơn vị thi công chấp hành nghiêm các quỵ định về 
côríg tâc thi công trên đương bọ đằng khai thác. Nếu vỉ phạm ỵà bị xử phạt 
quá 03 lần (đối với 01 công trình) mà chưa kịp tỉiơi khạc phục Cồng như chủ 
đâu tư và đợĩĩ vị thi công không chấp hành quyết định xử phạt thì cơ quan cấp 
giấy phép thi 'công sẽ khồng tiếp tục cấp giây phép cho 'ốHừ đầu tư (hoặc đơn 

: vị cung dịch vụ) trên địa bàn đo minh quán lý. 
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? ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thấĩứi tra Sở Giao thồrig vận tải có 
'trách, nhiệm báo cáo tổtig kết vào ngày 25 hàng tháng về Sở Giao thông vận 
tải danh sách các chủ đầu tư, đơn vị thi công vi phạm và kết quả. xử lý để Sở 
Giao thông vận tải xem xét .ìvà có hiện pháp xử. lý hoặc kiến nghị Ủy ban nhân 
dân Thành phố xử lý nếu vượt thẩm quyền. Vr. 

Điều 10. Các yêu cầu về kỹ thuật khi thực hiện côrig tác đào và táỉ 
lập mặt đưò'ng « : 

1. Yêu cầu về kết eấu tái lập mặt đường, vỉa hè: , , - v 

- Đối với phui đào cố bề rộng rihỏ'Kơn (hoặc bằng) 70cm, kết cấu tái lập 
mặt đứờng thực hiện thèo 'thiết kế định hình theo Phụ lục 6 của Qùy định này. 

- Đối với các phui đào có bề rộng lởn hơn 7Ócm, căn cứ trên các số liệu 
khảo sát mô đun đàn hồi vả kết cấu nền mặt đường hiện trạng, chủ đầu. tu phảií 
iập hồ sơ thiết kế pho phần tái lập mặt đường yà phải được cơ quan quản lý 
Nhà nước về đường bộ chấp thuận thông qua tại bước lập dự án đầu tư hoặc 
bước lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật. . 

- Kết cấu tái lập vỉa hè thực hiện thẹo .thiết kế định hình theo Phụ lục 6 
củà Quy định nàyế' ,• : ; 

2 ế Yêu cầu về chiều rộng tái lập mặt đường, vỉa hè: * 
~ Đối với phui đào có bề rộng nhỏ hơn (hoặc bằng) 70cm, thì bề rộng tái 

lập mặt đường phải thực hiện trùm ra mỗi bên 40cm (tính từ mép phui đào); 
- Đối vợi phui đàOíCÓ bề rộng lớn hơn 7ƠCIĨ1, thì bề rộng tái lập mặt 

đường phải thực hiện trùm rạ mỗi bên mệt khoảng bằng chiều sâu phui đảo và 
không lớn hơn 2,Om; , : • 
- - Đối với phui đào có bề rộng chiếm từ 1/2 bề rộng mặt đường trở lên thì 
phai thực hiện tái lập tọàn hộ bề rộng mặt đường; 

ị - Nếu có từ 2 phui đào có khoảng cách nhỏ! hom 15m thì phần tải lập phải', 
bao gồm cả khụ vực ở giữa 2 phui đào đào. KJiu vực tái lập cũng phải bao 
gôm cả bể rộng của làn đường và dư ra 1,Om mối bên. 

- Nếu diện tích đào nằm chéo hoặc vuông góc với tim đường thì khu vực: 
tải lập- sẽ là hìriti chữ nhật baỏ phủ cả làn đường và khòảng cách tối thiểu tù 
mép diện tích đào ra 2 bên là l,0im. 

- Trong mọi trường hprp phải kéó dấi phạm vi tái lập mặt đường (theci 
chiềù dọc phui đào) mỗi bến 1,Om. 

- Chi tiết các trưòn.g; họp theo quy định Phụ lục 7. 
3. Các trương hơp cụ tíiể k]iác, phâị được cơ quán quận Jỷ rìhà nươc về 

đưOTLg bộ chấp thuận thộng qua tại,bước lập đự án đầu tư hoậc bước lập Báo 
các) kinh tế - kỹ thuật của dự án. , . -''ề' 

4. Đối với việe đào đưÒTỊg để lắp đật hệ thống cấp nước, thoátnựớc sinh 
hoạt, cáp thông tin - viền thông, lắp đặt cáp điện hạ thế ngầm cho khách hàng, 
đón vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm tiẹp nhận hồ sỡ ỵà thay mặt khách. 



hàng làm các thủ tục về cấp phép thi,công, không được, yệụ cầu khách hàng tự 
đi thỏa thuận, lấy ý kiến hoặc iiêa hẹ ỉề đề xuat cấp giấy phép thi công va 
phải chịu trảch nhiệm về bản vẽ thiết kế kỹ thuật của mình, ị ị / 

Ngoài các yêu cầu về thủ tục trong, hồ sơ đề xuất cấp giấy phép thi công, 
bản vệ ithiết kế bản vẽ thi cộrig phải thể hiện và cập nhật đầy đủ hệ thống cấp 
nước, thọát! nước, cáp thông tin - viễn thông, cáp ngầm điện lực vài các công 

... trình ngâm lân cận với đây đủ kích cỡ ồng theo đúng kỹ thuật ngành câp 
nước,- thoát nước, thông tin - viễn thông, điện lực (thể hiệri rd Tàng hệ thống 
nào ầựợc khai thác trực tiếp). ; ' ? 4 

3. Cồng tác tai lập mặt đường: *<v f 

a) Tái lập tạm mặt đường: trong một số trường hợp đặc biệt, khi không 
đủ thời gian thực hiện ngay việc tái lập hoàn chỉnh, cho phép tắi lập tạm mặt 
đường sau khi lắp đặt công'trình ngầm để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh 
môi trường (đối vởi những; 'tuyến đường trong đô thị cấm đảò đưòmg ban 
ngày, những vị tri có nguy cơ xậy, rạ tai nạti giao thông, tui tắc giao thông). 

Trửồfrìg hợp tái lập tạmìnặt đường ctiỉ được duy trì tối đa tròng Vòng 48 
giơ, đồng thờỉ phẳi đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người vả phứờríg tiện lưu 
thông. Ket cấu tai lập tạm phải bằng bêtông nhựa (chiều dàỹ tối thiểu đạt 
3,0cm) hoặc các tâm thép chịuiực (bề mặt phải có gâĩì tặo nhám đê tránh 
trơn, trượt, bảo đảm độ êm thưặn, tíĩống phát tá. tiếng ồn khi các phương tiện 
lưu thông qua lại),, , . % -V.;, > i 

Trõiig trường hợp công trình đàng thi công bị vướng các cống trình 
ngầm hiện hữu, phải cHơ phối-hợp với các đơn vị chủ qùằn để di dời hoặc 
điều chỉnh thỉết kế, chủ 'đầu tư phải tái lập hoàn trả lại mặt ịậựờng để các 
phưofng tiện lưu thông được thuận lợi, kết cấu tái iập vẫn pKai đựợc thực hiện 
như kết cấu tái lập hoàn chỉnh. 

; ,b) Táivlập họàn chỉnh mặt đường: là việc hoàn trả lại mặt đường có chất 
lượng tốt hơn (hoặc bằng) chất lượng mặt đựờng ban đầu,-bao gồm cả các 
hạng mục báo hiệụ đường bộ (nếu có). Gông tác tái lập hoàn chỉnh đường bộ 
phải được thực, hiện ngạỵ,sau.,khi hoàn tất công tác lắp đặt cộng trình ngầm 
theo đúng giấy phép thi GÔng và không được vượt quá thời giari quy định tại 
Khoản 3 Điều 11 của Quy định này. 

c) Gác chủ đầu tư công trĩnh phải chủ động xử lý các điểm bị bong tróc, 
lún cực bộ mặt đường từ khi tải lập hóàn chỉnh cho đến Kết tHời gián bảo hành 
công trình theo quy định. Khi tiến hành xử lỷ, phải cáo bóc lơp bê tồng nhựa 

5 cũ nhăm đảm bảo chiêu dày lợp bê tông nhựa bù lún đạt chiêu dày tôi thiêu là 

d) Trường hợp qua công tác'kiểm trã, cơ quan quản ly đường bộ hoặc 
đom vị Thanh tra chuyên ngành phát hiện công tác tái lập mặt đường không 
đảm bảo chất lượng như: hiện tượng lún sụp, nút, bong tróc ... thì chủ đầu tư 
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cỏ trách nhiệm tiến hàiiĩíì sửa chữa khắc phục trong vồríg 48 giờ kề từ khi 
nhận được thông báo (bầhg fax hoặc đỉện thoại) của cơ quan quản lý đường 
bộ hoặc đan vị Thanh tra chúyên ngànhễ 

Saú thời hạn trên, nếu chủ đầu tư không thực hiện, cơ quan quản lý 
••đường bộ sẽ thuê các đơn vị khác tiến hành khắc phục. Chủ đầu tư cổng trình 
phải có trách nhiệm thanh toán toán bộ chi phí cho cơ quân quản lý đườĩig bộ 
hoặe sẽ bị khấu trừ từ nguồn kinh phí kỷ quỹ được .nêu tại Khoản 1, Điêu 8 
của Quy định này. Nếu đơn vị nào không thanh toán, cơ quan quản lý đưòng 
bộ sẽ không tiếp tục cấp giấy phép cho đơn vị đó trên: các tụyến đường do 
minh quản lý, đồng thời tiến hàĩih xử lý vi phạm hoặc kiên nghị xử lý vi phạm 
theo quy định. • ' -
... . 6. Trong mọi trường hợp, yêu cầu phải thực hiện công tác cắt và cảo bóc 
lớp bê tông nhựa mặt đường hiện hữu trước khi thực hiện công tác tái iập mặt 
đường nhằm đạm bảò chìềủ dày lớp bê tông nhựa đạt tối thiểu 5,0cm, chẽ tiếp 
giáp khu vực tái lập với rnăt đường đường hiện hữu phải ngang bằng nhau. 

7. Chủ đầu tư vả đơn vị thi công cp tráth nhiệm tiến hành kiểm tra 
cường độ mặt đường sau khi tái lập (có sự tham gia cud. cơ quan quểun lý 
đừơng bộ) trước: khi tiến Mành nghiệm thu bàn giao cho đơn vị quản lý. Nếu 
cầất lượng không đạt yêu pầủ thì cM đạụ tư (hoặc đơn vị cung ứng dịch vụ) 
có trách .nhiệm làm lại để đạm bảo chất lượng. 

Điều 11. Đảni bảo ti|n độ thi công 
lế Các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thi công phải thi công đúng 

thời gian ghi trên giấy phép. Chỉ được xin điều chỉnh giấy phép thi công (gia 
hạn, bổ sung) trong trượng họp do các nguyên nhân:; thiên tai, bão lụt., do 
vướng mặt bạng chựa giải tỏa xong hoặc eác nguyên nhân khác rnấ- chua dự 
tru hết trong quá trình lập hồ sơ và phải Ịập lại tiến độ công việc cồn lại để xin 
điều chỉnh giẫy phép thi công/ ' . 

Trong khi chờ xin điều chỉnh giấy phép thi công, đorn vị thi công phải tái 
lập tạm đê đảm bảo giao'thông, vệ sinh mồi trường, mỹ-quàn'đô thị, đảm bảo 
an toàn cho công trình đang thi công dở dang và các công trình lân cận. 
Trường hợp không có lý đo chính đáng thì không được điều chỉnh giấy phép 
thi công đê không làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung của các ngàrih, các đơn 
vị khác và không làm ảnh--hưởng- đến trật tự an toàn giao thông. 

Đối với việc xin gia hạn giấy phép thi công do vướng công trình ngầm, 
chủ đâu Ị:ư có trách nhiệm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm: cụ thể của các 
đơn vị, cá nhân có liên quan và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có biên 
pháp*xử lý, chế tài trước -khi đề nghị điều chỉnh, bổ sung, gia hạn* 

2ệ Trong quá trình tổ chức thi côrìg công trình, các chủ đầu tư và đơn vi 
thi công phải thực hiện đúng kích thước, kết cấu và phương án thi công đã 
được cơ qụan quản lý đường bộ châp thuận. 
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: 3. Đối với việc thi công để íắp đặt hay sửa chữa, bảo trì các công trình 
ngầm, đơn iVị thi công phải tiến hành thi công vả tái lập mặt đựờng hoàn chỉnh 
theo phương pháp cuốn?chiếư từng 'đoạii. Chiều dài va thơi gian ỉioàn thành 

® môi đoậti phuỉ đào được quy địtứi cụ tĩiê như sàũ: • f ; 

a) Đối với việc thi công lắp đặt cáp ngầm điện lực: Thời gián quy định từ 
" khi đao đến khi tái lập hoàn chinh mật đường cho mỗi đoạtì phui đào tối đa 

" không quá 5 (năm) iigàỷ. Ghiều idài đoạn phui< đàòHchồng được vượt quá 
25Om. • ; ' ; 'V- ' 

;í b) Đối với; việc thi cồrig lắp đặt túýến cáp thông tin - 'viễn thông: Thời 
, giạn qụy, định từ khi đào đếỉi khi tái lậprhoàn phỉnh mặt đựợng cho mỗi đoạn 

, phuị đào , tối' đa không quá 5 (năm) ngày. Chiều dài đóạn phui đạo là khoảng 
, cáqh giữa 2 hâm cáp kê nhauịjnhựng không được vựợt qụá>250m. : 

c) Đối với việc thi công lắp đặt hệ thống thoáthướe:[Thời gian quy định 
• từ khi đào đến ktii tái lập hoàn chỉnh-mặt đường cho mỗi. đoạn phui đào tối đa 

không quá 3 (ba) ngày. Chiềú đài iđoận phui đào là khoảĩig cách giữa 2 hầm 
-gakê nhau, ỉ í '..Ị . * 

' 's d) Đối vơi việc thi c ong lắp đặt Ẹệ thống cấp nước: thời gian quy định từ 
khi đào đến khi/táỊ lập hpan chỉnn mật đường tối đa không quá 7 (bảy) ngày 

, (đối với íuyến, "ong cái). Chiều, dài, phui đào phụ thuộc vào điều kiện thi công 
< và yêu cầụ ky-thuật của ngànhnhưng không vượt quá 3Q0m.; : , 

e) ĐỐi vởi việc thi- công lắp đật các trụ điện lực; trụ chỉếu sắng công 
cộng, điện thoại, trụ quảng cáo và hạng mục công trình* xây dựng hậ tầng kỹ 
thuật trên đường bộ đang khai .thác hoặc trong hành lang an toàn đường bộ: 
Thời gian quy định từ klii <jầọ đẹn khi trồng trụ xong toi đạ không quá 24 giờ 
cho mỗi trụ. Khi đã lắp đặt xong trụ mới, trụ cũ phai đươc ứiáo dơ ýạ thu hồi 
đe đảm bảo thong thoáng mp đư^gỊráỹ quan đô tÍỊÌ. . 1 • 

, • g) Đối vói việc thi -éông phục vụ công tác sửa chữa, khắc phục sự cố kỹ 
; thuật của các ngành có GÔng'trinh-ngầm, được thực hiện theo Điều 16 của Quy 

; định này. Thời gian quy địìíầ từ khi đào đường để-sửa chữa khắc phục sự cố 
đến khi tái ỉập hoàn chỉĩih mật đườhg tối đà khôrig qùá 24 giờ. Trường họp 
thời gian xử lý sự, cọ của các đơn vị, lớn hơn 24 giờ thì phải hoàn tất thủ tục 
xin cấp phép tiìi cồng theo quý định. J , 

: h) Đối với các công tình có rào chắn chiếm dụng mặt đường: Thời gian 
cấp phép không quá 60 ỉìgày (tínỊl cả thời gian tập kết vật tư, thiết bị và dựng 
rào chẳn);yà khộng qúá ỊOOm cho mỗi lần Gấp phép. Khi Gấp giấy phép, đơn 

ĩ , vị cấp giấy phép phải kiểm trẩ việc thực hiện: theo giấy ỉphép trước đó (nếu 
có). Thời gian thi công được gia hạn theo giấy phép khôhg được vượt quá 1/3 
thời gian đã* ghi trong giấy phép đã cấp trước đỏ. : . : 

1) Các cồng trình thi công sửà chữa, nâng cấp, mợ rộng cầu, đường bộ sẽ 
' được cấp phép theo tiếrì độ thi công cúa đự án. V - ' ỉ 1 , 
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>k) Đối vởi các cống trình:-xây, dựng có rào chắn chiếm dụng mặt đường, 
chò phép thi công 03 ca trong phạm vi rào chắn, nhưng trong quá trình thi 
cồng đơn vị thỉ eông phải bố trí lựctiượng điều tiết giao,thông chuyên nghiệp; 
không được để xảy ra ùtt tắc giạo thông và gây mất mỹ quan đô thị tại khu 
vực thị công. : t c . r 

Trong trường hợp cụ thệ khác, trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư, cơ quan 
cấp giấy phép tliị công xem xét tạng, giảm thời gian quy đinh ơ trên chc phù 
hợp với điều kiện thực tế thi công tại công trườn.gề , •"< 

Điều 12ề Cơ chế phối hợp trọng việc cấp giấy phép thi công 
1. Gác Khu Quản lỹ giáo thông 'đồ thị là cơ quan đầu" mối tiếp rửiận các 

"kế hồặch Và yêu Gầu thi'công cửa các tổ;chức (kể cả đụửng đo quận, huyện 
trên địa bàn qĩiảiíi lý) vả báo cáo về Sở Giao thông vậri tải vào trước 'ngày 10 
tháng 12 hàng năm. i •• r> ; 

s 2. Trước tháng 10 hàng năm, các tổ chức, cá nhân cổ nhu' cầu thi công 
công trình, nằm%trong-phạim vi 'bảo vệ kêt câu hạ tâng giao,thông đường bộ 
đang khai thác phải đăng ký danh rnục các dự án có nhu cầu (trà các tuyên 
đường chuyên dùng trong các khu chế xuất, khu công nghiệp) cho các Khu 
Quản lý giad thông đô thị và ủỵ bàn nhân dân các quận, hủyện (trong danh 
mục nêu rõ về vị trí đảo, yêu cầu kỹ thuật đối với phui đào, kế hoậeh thực 
hiện). Trên cơ sở'đăng ky,"các" Khù''Quặn lý giao thống đô thị phoi hợp với 
ủy ban nhân dân các quận, huyện tổng hợp và đề xuất ke hoạch phối họp cụ 
thể giữa các tổ chức, cá nhân để Sở Giao thông vận tải phê duyệt và thông báo 
cho các tổ ehức, cá nhân đã đăng ký để biết. 

1 .3. Khi đầu tư phát triển mạng lựới cấp nưởc mới thì chú đầu tư có trách 
nhiệm thông báo cho chính quyền địa pMcrng và trên phương tiện thông tin 
đại chúng để ỉứiận dân trong khu vực được biết về thời gian nhận hổ sa lắp 
đặt dồng hồ nươc và thiết kế chung cho tóàn khu vực một lần (tránh cấp phép 
thi công nhiều lần gây lâng phí, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, vệ 
sinh môi trường và ,mất ữiỹ quan đỡ thị). Sau khi thị công .xong tt^ếr, ống 
chính và ống nhánh, cơ quan cấp giấy phép sẽ không cấp phép đào đường để 
lắp-đặt ống nháĩỊh ừpns; thời gian 03 năm kể từ ngày nghiệm thu công trìrửi. 

4. Trương hợp không có tuyến cấp nước phần phối:> óng cấp 3, thoát 
nước cả 2 bên đường, buộc phải đầo băng ngang đường để lắp đặt hệ thống; 

',cấp nướCị thoát nước, đối'với- đườrig cố'bề rộng trên 5,Om"phải thiết kế ống 
•lợn (ống cấp nước phải từ Đ50 trở lên) để khai thác tiếp cho các hộ kliác. Nếu 
đã có đường ốrig cấp nước băng ngáng đường đủ áp lực iphải dùng ống dọc lề 
đường để khạị thác tiếpí không được đào băng đường. Khoảng cách tối thiểu 
giữa 2 phui đào băng đường là 100 mét.'Các trường hợp . đạc biệt cần đào 
băng, đường nhỏ hơn khoảng cách trên, kể cả các rãnh nhỏ dùng bơm nước: 
thải trên mặt đường khi thi cộng xây lắp cạc công trình hạ tầng kv thuật đô thị 
đều iphải được sự chấp thuận của Sơ Giao thõng vận tải Đối vơi các trường 
hợp đấu ống nhánh liên tục (nhiều hơn 04 vị trí) dưới lồng đường (đối với các 
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trường họp ống không băng đường), đơn vị đề xuất phải cào bốc và thảm lại 
lớp bê tông nhựa nóng dày tối thiểu 03 cm từ mép ngoài phui,đào vào đến mép 
bó vỉa trên suốt chiều dài đoạn lắp đặt ống. ' ' - I „ 

Tổng Gông ty cấp nước Sài GỜÍ1 TNHH mọt thànỉi viêrí, các Công ty, 
Chi nliảnh cấp hươc sặch cần cM động rà sỏật rỉhử cầu ĩắp đặt mơi đồng hồ 
nước củá tất cà các họ ýân, doanh nghiệp trên cung một tuýến đường để đề 
xuât câp phép thi công đồng bộ một lần trong năm. ' 

5. Chủ đầu tư công trình có trách nhiệm làm việc trực tiếp với các đơn vị 
có liên quan cùng có nhu cầu đào và tái lập mặt đường trén cung hiột tuyến 
đựờng để triển khai phối, hợp thi GÔng cho đồng bộ, tránh đào; đường, tái lập 
mặt đường nhiều lần gây ảnh hựởng đến sinh hoạt của nhân;dân,: của giao 
thông trong khụ vực. r f 

6. Khi xây dựng mới, sửa chữa lớn, sửa chữa vừa, đảm bầo giao thông 
đường bộ hoặc cảị tạo vỉạ hèị các chủ đầu tư p^iải trao,đổi trựớe với các ngành 
liên quan để lập kế họạch íắp đặt cáp, điện,,cáp thông tin - viễn thông, cấp 
nước, thoát nước, chiếu sáng... cùng lúc với việc thực hiện dự án đường bộ. 

Điều 13. Các yêu cầu khi thực hiện công tác thi công 
1. Sau khi được cơ quan quản lý đường bộ cấp giấy phép-thi công, chủ 

đầu tư phải tiến hành làm thủ tục'nhận bàn giao mặt bằng trước khi khởi công 
xây dựng công trình với cơ quan qụản lý đường bộ. Nội dung công tác bàn 
giạo mặt bằng theo mẫu,quy ỉđịnh cio SỞ piao thông-vận tải ban hành. 

2. Trước khi bàn giao mặt bằng, cơ quan quản lý đường bộ có trách 
nhiệm phải chụp hình, quay phim lại hiện trạng tuyếrí đữờng để làm cơ sở bàn 

„ giao^ tiếp nhận về sau. - í , • 

3. Kể tò ngày nhận bàn giao mặt bằhg, hiện trường, tổ chức, cá nhân tiếp 
nhậĩị phải chịu trách nhiệm quản lý í và bảo đảm giao thông thông suốt, an 
toàn; đồng thời, chịu mọi trách nhiệm nếu không thực hiện âầy đủ các biện 
pháp bảo đảm an toàn giaỡ áiông, để xảy ra tái nạn giao tấông. ' 

4. Đơn vị thi công phải niềm yết giấy phép thi cỗng (bản sảo) tại văn 
phòng Ban chỉ huy công trứờng (nếu có) và tại điểm đầũ, điểm cuối công 
trường trên bảng công bố thông tin dự án. Đơh vị thi-cồng phải cír ĩigười có 
trách nhiệm thường xuyên có mặt tại hiện trường để giải quyết các vấn đề có 
liên quan 4ến công trình khi cơ qpạn chức năng đến kiểm tra* làm việc tại 
côngtrường. : \ V V : . ^ 

: Đối vởi việc thi công" sửa chữá; bảĩ tạo, riâng cấp, mở rộng cẳc công trình N 

thuộc chuyên ngành giaỏ thông vặn tấi theo các dự án đầu tư đã được ủy ban 
nhân dân Thành phố, các Sở, ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt, ngoài 
việc niêm yết công khai thông tin dựa án theo quy định, Chủ đầu tư vẫn phải 
xin cấp giấy phép thi công theo trình tự thủ tục quy'định tại Điều 7 của Quy 
định này. 
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Giao Sở, Giao thôhg vận tải ban hành mẫu rào chắn và mẫu Bảng công; 
bố thông tin dự án sử dụng tại các công trình thi công trong phạm vi bảo vệ: 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chỉ Minh. 

5. Phải sử dụng thịiết bị cắt mặt đựờng để thực hiện công tác cắt mép 
phui đào hoặc cào bóc,jTiặt đường hiện Ịiựu (đối với lòng đường, lề đường, vỉa. 
hè có kết cẩu mặt,là thấm nhập nhựa,-bê tông nhựa hoặc bê tông xi mãng); 
đồng thời có biện pháp gia cố vách phui đào, tùyệt đối không được gây sụp lở 
xung quanh vách phui đào. Trong quá trình thi công nếu phát hiện có hiện 
tượng rạn nứt vách phui đào, phải tạm ngưng thi công ngay và tỉm t iện pháp 
xử lv thích hợp, bảo đảm chổng sạt lở phui đào. : ; Ạ.. 

' 6. Phải tiến hành đảo thủ công trong các trường hợp phui đảo nằm trong 
hành lang bảo vệ các công trình ĩigầm khác. 

7. Trường họp thi công đào đường bằng cơ giới phải tuân thủ the-D các 
quy định sau: ' ỉ 1 ; ; 

a) Trướe khi sử đ ụng máy "đào,-mép phùỉ đào phâi được cắt bắng máy . 
sau đó'phá bằng xẻng hơi hoặc sử dụng máy cào bóc mặt đường. 

ỉ>) Chiều rộng phui đầổ phải lớn hơn bề ngang gàu cuốc từ 40% - 50%;, 
vệt gàu phải được chĩnli đúrig giữa phụi đào. 

c) Máy đào phải được đi chuyển theo chiều, đào (xe đào không; được di 
chuyển trên hai bên tbành rãnh đã đào), i t ; 

d) Trong quá trình đào, nếu phát hiện công trình ngầm thì đơn vị thi công, 
phải ngưng đào máy, áp dụng biện pháp thi công bằng thủ côríg không làưi hư 
hại các công trình ngầm khác. • •• í • 

8. Quy định đối với việc thi công để lắp đặt các hầm kiểm tra cáp điện 
lực, hệ thống thông tin - viễn thông, cấp nước, thoát mróc nằm tròng phạm vi 
lỏng đưcmg, tại các giao lộ như sau: ; t , , 

• V Kết cạu hầm phải được sản xuất thành cấu kiện đúc sẵn. Thời gian thi 
•công đào đường và lắp đặt hầm, tái Ịập tạm thời mặt đường bảo đảm an toàn 
giao thông bình thường cho các loại phương tiện phải được hoàn tất trong 
vòng 72 giờ kể từ khi bắt đầu đào hầmẻ 

Đối với các hầm .kỹ thuật lắp đặt trong phạm vi lòng đườngị yêu cầu các 
nắp hầm kỹ thuật bắt buộc phải ỉàm bằng gang chống trượt và phải có kỷ hiệu 
đặc trưng của ngành quản lý.' ( ;-.v 

9. Trong quá trìnhi thi công/ĩìếu việc thi công gầy hư ầạí, rạn nứt, biến 
dạng mặt đường kế cận phuị đào thì chủ đầu tư và đơn vị thi 'Cồng phải sửa. 
chữa lại toàn bộ phận đường bị hự hạị, biến dạng này ngay sau.khi phát hiện, 
hư hỏng để trả lại hiện trạng đúng như mặt đựờng cũ khi chưa đào. 



Điều 14. Yêu cầu khi thực hiện công tác nghỉệnrthu, bàn giao ỉại 
mặ t  băng  ,  ị ,  t  • • • - • . o A . - • . V- ' 'ằ, • " ' ' 

5 1. Khi công trình- đã hoàn thành, chủ đầu tư cồ trách nhiệm tổ chức 
nghiệm thu thẽỏ trình tự thủ tục quy định hiện hành' của Nhà riước: Chủ đầu 
tư phải mời cơ quan quản lý đương bộ thấm gia iighỉệm thu và tiếp nhận, 
qùản lý mặt bằng thi công đã bàĩi giao trước ầằy. Sau 30 (bà mươi) ngày từ 
khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư phải gửi 01 bộ hồ sơ hoàn công công 
trình cho cơ quan quản lý đường toộắ 

Khi cơ quan quản lý đương bộ có yêu cầu bằng văn bản, troìig vòng 10 
ngày chủ đầú tư phầỉ có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ mặt bằng đã nhận và 
các hồ sơ liên quan cho cơ quan quản lý đường bộ. Trong trường hợp chủ đầu 
tư cố tình ưì hoãn họặc bàn giao lại mặt bằng không đạt yêu cầu, không đúng 
quỵ định thì cơ quan cấp giấy phép thi cồng sẽ không tiếp tục. xem xét cấp 
giấy phép thi công cho chủ đầu tư đó thi công cổng trình trên hệ thống đường 
bộ do mình quản lý, đồng thời chủ đầu tư công trình còn phải chịu các hình 
thửc xử phạt khằc theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan quản lý đường bọ có trách nhiệm cập nhật cấc,công trình 
ngâm trên các tuyên đường do mình quản lý ỵậ Ịbáo cáo về Sở Giap thông vận 
tải để tổng hợp (hàng quý) và đề xuất biện pháp xử lý đối với các đơn vị 
không thực hiện công tác bàn giao lại mặt bằng và không gửi hồ sơ hoàn công 

; công trìiửi cho cớ quan quản lý đứờrigbộ. . 
'  '  \  ; '  -  -  '  •  

.  ^ x . .  '  ỉ :  C h ư ơ n g  V  •  ;  :  :  .  
QUY ĐỊNH VÈ ĐẢM BẢO ẨN TOAN GIAO THÔNG TRONG KHI 

THI CÔNG TRỂN ĐƯỜNG Bộ ĐÁNG KHAI THÁC 

Điều 15. Biện pháp đảm bẫỏ an toàn giao thông và vệ sinh môi 
trường 

1. Chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân thi công công trình trong phạm vi 
bảo vệ kết cấu hạ tầríg giao thông đường bộ chỉ được phép thi công sau khi 
được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thi công theo 
quy định. ? s 

2. Dọc theo công trường đang .thi công phải lắp dựng rào chắn để cách ly 
giữạ phần đựợng xe chạy và phạm vi cộng trường. Đối với các công trình thi 
công dợ dang, để chựớng ngại vật trên đường phải có rào chắn vững chắc, cẩn 
thậri và lắp dựng đầy đủ biển báọ, đèn báo hiệu (vào ban đêm) hoặc cờ báo 
Mệu (v;ào ban ngàỵ); phai bố trí lực lượng thựờng xuyên điềụ tiết giao thông 
và dọn dẹp vệ sinh. Trong mọi trường hợp, không được để xảy ra tai nạn giao 
thông và ùn tăc giao thông trong khu vực xụng quanh công trường mà nguyên 
nhân là dỏ lỗi của chủ đầu tữ và đơn vị thi công đào đường gây ra. 

Các trường hợp cụ thể, quy định như sau: 
a) Đối với phui đào trên đường và tại các giao lộ: 
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•- Trường họp' 1: Tại vị trí hầm cáp (đối với Gác công trình thông tin-
viễn thông, điện lực) hoặc vị trí đấu nối sửa chữa hệ thốrig đửờng ống (cấp 
nước., thoát nước) tại gi.a.0 lộ: Trong thời gian không thi công, yêu câu phải 
đặt các tấm thép chịu lực (bẹ mặt phải có gân tạo nhám để tránh trơn, trurợt và 
đảm bảo êm thuận, không phát ra tiếng ồn khi xe chay qua) phía trên các hầm 
cập hoặc phui đảo nhằm đậm bảo điều kiện an toàn cho các phương tiện giao 
thông lưu thông. , , 

- Trường hợp 2: Trên đoạn đường đang thi công để lắp đặt công ưinh 
ngầm mà không duy trì rào chắn chiếm dụng mặt đường: 

+ Lắp dựng 02 biển báo công trường: 01 ở điểm đầu vả 01 ở điểm 
Guối đoạn đang thi công. 

+ Rào chắn dọc theo phui đào bằng hàng rào sắt, sơn trắng đỏ, mỗi 
đoạn rào có chiểu cao r,2rn, chiều dài từ Olm đến 03mí, được liên kết vững 
chắc với nhau. 

+ Khi thi công ban đêm, trong phạm vị công trựờĩig phải cóiđèn chiếu 
sáng và đèn cảnh báo, nếu không có nguồn điện hoặc điểm gắn đèn quá xa 
lưới điện hoặc kéo dâ.y điện sẽ không đảm bảo an toàĩiL giao thông thì cho 
phép thay thế đèn điện bằng đèn sạc hoặc đèn dầu (đèn bão), cáeh khoảng 
1 Om bố trí tối thiểu 01 (một) đèn. 

+ Niêm yết giấy phép thi công trên bảng công bố thông tin dự án tại 
đầu và cuối đoạn tuyến thi công. 

+ Trong giai đoạn tái lập tạm, phải lắp đặt biển báo hiệu công trường 
ở hai đầu và bố trí lực lượng túc trực để sửa chữa, quét dọn đất đá, đảm bảo 
giao thông cho đến khi hoàn thiện mặt, đường. 

- Trường hợp 3: Trên đoạn đường đang thi công để lắp đặ.t công trình 
ngậm.có rào chắn chiếm dụng mặt đường: Phải sử dụng rậo chắn bàng tôn 
theo mẫu do Sở Giao thông vận tải ban hành để cách ly phần đường đang lưu 
thông với công trường thi công. 

b) Đối vơi phui đào trến vỉa hè và đường hẻm. , , 
Trên một đoạn đưòĩig thi công: * i 
•• Lắp đặt 02 biển báo công trường (01 ở điểm đầu và orở đỉểm cuối 

đoạn thi công) và rào chắn dọc theo phui đào. 
Khi thi công ban đêm, trong phạm vi công trường phải có đèn chiếu 

sáng và đèn cảnh báo., nếu không có nguồn điệri hoặc điểm gắn đen quá xa 
lưới điện hoặc kéo dây điện sẽ khống đảm bảo an toàn, giaó ứ] ong thì cho 
phép thay thế đèn điện bằng đèii dầu (đèn• bão), cách khoảíiị tm thiểu 
l'0m/bóilgế ' ." • . - •* , 1 • 

-- Niêm yết giấý phểp thi công trên bảng công bố thông tin dự án tại đầu 
và cuối đoạn tuyến thi công. 
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c) Đối với công táe duý tụ bảo dựỡng đường bộ, hệ thống thoát nước, hệ 
thống cấp nước, chiếu sáng công cộng, thông tin - viễn thông, điện lực của 
cấc đơn yị quản lý; phải bố trí đầy đủ hàng rào, biển báo và người điều tiết 
giap thông theo các quy định khi thi công trên đường bộ đang khai thác và 
phảirthực hiện ngoài giờ cao điểm. ! : í" 

* (Giờ cao điểm ỉầ khoảng thơi gian: sáng từ 6 gỉờ 00 đến ếỹ giờ 00 và 
chiều từ 16 giờ 00 đến 19 giờ 00). 

v d) Giao Sở Giao thông vận tải. nghiên cưu bạn hành mẫu ràọ chắn và 
hương dẫn sử dụng để các đơn vị thống nhất, sứ dụng trên toàn địa bận Thành 
phố nhăm đấm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn vế sinh môi trường và 
mỹ quạn đô thị. . , ỉ 

3. Tại những tuyến đường cộ mặt đường hẹp, đường có mật độ phương 
tiện giao thông lớn, chủ đầu tư công trình phải bố trí người hướng dẫn, điều 
khiển giaoCthông chuyên nghiệp để đảm bảo giao thông an toần vá tẳông suốt. 
Trường hợp không thể vừa thi công, vừá đầm bảo giao thông thì^ôhất thiết 
phải có kế họach phân luồng giao thông để hướng dẫn lộ trình lưu thông tạm. 
Ke hoạch phân luồng giao thông tạm phải được Sở Giao thông vận tải thông 
qua và được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

4. Các đơn vị thi công phải dự trù đủ khối lượng vật tư sử dụng theo tiến 
độ thi công, thi công đến đâu thì tập kết vật tư đến đó; trường họp vật tư 
không dùng hêt thì ngay trong đêm phải vận chuyên đi nơi khác, không để rơi 
vãi trên mặt đường. Trong thời gian ngừng thi công, không được tập kết vật 
tư, thiết bị, xe máy thi công tại công trường để đảm bảo thông thoáng đường 
phổ và mỹ quan đô thị. Nghiêm cấm việc tập kết vật tư, thiết bị, vật liệu xây 
dưng tại những khu vực chưa thi công. , . , •; i 

5. Những công nhâii thẳm gia thi công trên đường phải mặc bảo hộ lao 
động (quần, áo, giày, mũ), áo phải có dán vật liệu phản quang theó qùy định. 

6. Khi đào phui băng ngang đường, đường hẹp hoặc 'tại giao lộ bắt buộc 
phải thực hiện vào ban đêm. 

7. Tất cả khối lượng vật liệu (đất, đá..) đào lên mà không sử dụng tại 
công, trường phải được chuyên ngay lên phương tiện vận tải để vận ,chuyển ra 
khỏi công trường, không để đất đào dọc theo phui đào, đồng thời thu dọn sạch 
sẽ lòng lề đường trong phạm vi công trường để đảm bảo an toàn giao thông và 
vệ sinh môi trữờngề Phường tiện vận tải để tập kết vật tư, vật Ịiẹu xây dựng và 
vận chuyển đất đảo ra khỏi công trường phải sạch sẽ, phải-được rửa sạch bánh 
xè và phương tiện khi ra khỏi công trường. Trường hợp để vặt tư trối làm tắc 
nghẽn hệ thống thoát nước, ngoài việc bị xử phạt theo quy định, đon vị thi 
công phải tổ chức nạo vẻt trả lại nguyên trậng ban đầu và thông báo .trước cho 
đơn vị quản lý hệ thống thoảt nước theo phân cấp để kiểm tra, theo dõi; nếu 
không tự thực hiện được thì phải thuê đơn vị quân lý hệ thống thoát nước theo 
phân cấp nạo vét. 



.8:. Trong quá trình thị công đảo đường mà cần phải bom nước ra khỏi hố 
đào để thi công lắp đặt: công trình, nừớc bơm-từ hố đào-lêíĩ phải có ống dẫn 
nứớc vào hệ thống thoát nước Thành phế, khồng được để nước chảy ra trên 
mặt đường: Đơn vị thi công phẳi dự trù các vị trí cắt mặt -đường đề đặt. các 
ống dẫn nước tạm vào cống thoát nước chung trong quá trình thi công, c ác vị 
trí cắt mặt đường phải đựơc tái lập hoàn chỉnh ngay saụ khi thực hiện xong 
v i ệ c  ' b ơ m  n ư ớ c  r a  k h ỏ i  h ố  đ à o .  ,  . . .  

9. Các đơri vị thi công không được tổ chức trộn vữa bê tông xi măng 
trổng phạm ví mặt đường và chỉ cho phép thực hiện trên vỉa hè, lề đường khi 
có tầm lót tìổặc thùng 'trộn,' tuyệt' đối không được trộn trực tiếp trên mặt vỉa 
hể, lề đường. Sáu khi hoán tất công trường phải tiến hành làm vệ siíỉli và tẩy 
rửa mặt đường và lề đường, vỉa hè sạch sẽ. Nghiêm cấm việc đề các loại vật 
liệu lỏng (nhựa đường, bê tông chảy...) yăng ra mặt đường gây trơn trượt, mất 
ap toàn giao thông và 0 nhiễm môi trường, cấm đốt, nấu nhựa trên mặt 
đường, lề đựờng và vỉa hè trong nội thành, nội thị ỵà'trên các tuyến đường 
ngoại thành nhưng'có-hộ dân cư ngụ, buôn bán hai bên đường. 

Chương ỴỊ , 
XỬ LÝ Sự CỔ TRÊN ĐƯỜNG Bộ ĐANG KHAI THÁC 

Điều 16. Quy trình xử lý sự cố 
1. Các cơ quán quản lý trực tiếp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, Thanh tra Scs 

giao thông vận tải, Thanh tra Xây dựng cỏ trách nhiệm cung cấp số điện thoại 
nóng của đơn vị và Lãnh đạo phụ trách cho Sở Giao thông vận tái để thông 
báo rộng rãi cho các đem vị có liên quan và phối hợp xử lý các sự cố xảy ra 
trên đựcmg bộ đang khai thác. : 

2ễ Khi có sự cố xả.y ra, các đơn vị có trách nhiệm thông báo đến số điện 
thoạii nóng của Sở Giao thông vận tải, Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Thanh 
tra Xây dựng, cơ quan quản lý đường bộ, Chủ đầu tư và các cơ quan quản lý 
trực tiếp hệ thống hạ tầng kỹ thuật có liên quan để triển khai ngay các biện 
pháp xứ lý nhărn đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhầĩĩ dân. 

3. Thanh tra Sở Giao thông; vận tải, Thanh trạ Xâỵ dựng có tráeh nhiệm 
xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố cũng như trách nhiệm của các đan 
vị liên quạn; xác định thời hạn xử lý, kinh phí khắc phục sự cố để buộc các:: 
đơn vị có liên quan thực hiện. Đồng thờỉ bao cáo kết quả xử lý về Sơ Giao 
thông vận tải đê theo dõi tông hộp theo quy định 

4. Thanh tra Sở Giạp jthông vận tải, Thanh tra Xây dựng và cơ quản quản 
lý đường bộ có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi và hỗ trợ các đơn vị tronp quá 
trình khắc phục các sự cổ xẩy rạ trên đường bộ đang khai thác. 



, 5. Trường hợp đơn yị quản lý ữực tiếp công trình không kịp thời tái lập 
: mặt đựờng để đảm íbảo an toàn giao thông; chống ùn tắc giao thôngj cơ quan 
quản lý đường bộ có trách nhiệm tiến hành tái lập mặt đường sau khi xử lý 
xong sự cố, đơn vị quản ỉỵ trực tiếp hệ thống hạ tầng kỹ thuật (để xảy ra sự 
cố) co trách nhiệm tÊanh toần toàn bộ phần kinh phi tái lập mặt đường cho cơ 
,qửanquảri lý đựpng bò. ; 

! , V, , : 6? Đối vợi các sự cố có thời gian xử lý trong vòng 24 giờ thì không phải 
xin phép thi công nhựng phải thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật 

• . eó liên quan và những nội dung khác ừong Quy định này. Trường họp thời 
giần.xử dý sự Gố cửa các .đoai vị lơn họfn 24 giờ thì scho phép ứii công sau khi 
có biên bản xử lý sự cố nhưng vẫn phải hoàn tất thủ tục xin cấp phép thi công 

: theo qụỵ định. , ' 

f ĩ , C h ư ơ n g  V I I  ' " - " • • • •  
•'- [ >ýẼ: y / • '• • ' ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH • • ' : 

Điều 17, Trách nhiệm của các CO' quan có liên quaỉi . 

, 1. Cạc Chủ đầu tư, Bạn Quản lý, dự án chịu trách nhiệm đổi với công 
V -ỉtniứi .hạ tầng,kỹ thuật đang thi công hoặc đã thi công xong nhưng chưa 

: nghiêm thUj bàn giạo và chựa hết;thời gian bảo hành; phải thường xuyên kiểm 
V : .tra, giám sát chất lượng công-trình, bảo đảm việc thi công các công trình hạ 
.. • íầng kỹ thuật tụân,thủ nghiêm cáe qụy trình thi công và nghiệm thu theo quy 

định hiện hành. Từng .đơn vị cần ban hầnh quy chế cụ thể qủy định nghĩa vụ, 
trách nhiệm của các đơn vị liên quan (đơn vi thi công, đơn vị tư vấn giám 
sát,..Nếu để xảy ra sự cố lún sụp mặt đường gây thiệt hại về người, tài sản 
thì chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật. ; , < 

2-. Các đơrt^vỊ^clTu quản công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành hiện 
hữu (eâp nư^fthoát nước, cáp thông tin - viễn thông, điện lực, cây xanh, vệ 
sinh môi íriỀ&jỆ,'.. . ỹphải tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện, xử lý kịp 
thời và triệlp^ càệ khiếìĩỊ khũyết của hệ thống đang quản lý. Khi xảy ra sự cố, 
phải tiến hảỊậ^hực hiên theo Điều 16 của Quy định này. 

,  r  ,  

3. Đối y<ffvlêc~%ưi.ly giao cắt cộng trình ngầm hoặc di dời các công trình 
kỹ thuật chuyên ngành (cấp nước, thoát nước, cáp thông tin - viễn thông, điện 
lực,.,.), các cơ quan chủ quản công trình kỹ thuật chuyên ngành phải khẩn 
trương phôi họp với chủ đầu tư công trình, có thỏa thuận, cam kết thời gian cụ 
thể và hợp lý để xử lý giao cắt hoặc di dời và phải bảo đảm thực hiện đúng 
thời hạn đã cam kết; không để kéo dài thời gian xử lý gây ảnh hưởng đến an 
toàn giao thông. Nêu không xác định được cơ quan chủ quản của công trình, 
tài sản kỹ thuật chuyên ngành phải di dời, các chủ đầu tư ấn định và thông 
báo rộng rãi trên phương tiện truyên thông về thời hạn cuối cùng phải di dời, 
nêu quá thời hạn này mà không có cơ quan nào nhận trách nhiệm di dời, cho 
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phép các chù đầu tư được tháò dỡ công trình, tài sảỉì kỹ thuật chuyên ngành, 
để; tiến hành thi công công trìrth chính, để không gây cản trở chơ tiến độ 

4. Giao Uy ban nhân, dân các qủận, líuỵện chỉ đạọ các cơ quần chức năng 
trực thuộc vá ủy ban nhân dân các pHương, xã, thị trấn tăng cường công tác 
kiểm tra trên địa bàn do mình quản lý để phối hợp, pKầt hiện lạp thòi những 
hư hỏng, khiếm khuvết yề hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; có trách 
nhiệm xử lý đối với sự cố trên các tuyến đường, vỉa hè được phân cấp cho 
ủy ban nhân dân các quận, huyện quản lý hoặc thông báo ngay cho các Khu. 
Ọuản lý giao thông đô thị xử lý đổi với >các tuyến đường; do Sở Giao thông 
vận tải quản lý.. , • ' . ' . .. • 'í- •*.. t ••• . 

5. Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nừớc THimh phố, 
ủy ban nhân diân các quận, huyện và các đơn vị quản lý khi tiếp rihận bàri 
giao công trình (đường; bộ, vỉa hè, hệ thọng thoát nước,ể..) hoàn thảnh, phải 
kiểm tra hồ sơ pháp lý và hiện trạng công trình bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ 
thuật, nếu có khiếm khuyết gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông hoặc không 
phát huy được hiệu'quả giải quyết thoát nước, phải kiên nghị biện pháp xử lý? 
khắc phục ngay các klii ếm khuyết này 

6. Giám đốc Sở Giap thông vận tải có trách nhiệm bướng đẫn. tổ chức 
thi hành Quyết định nầỹể Trong quá trình thực hiện nếu có vương mắc hay cần 
thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực té, Sở Giao thông!; 
vận tải có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các đon vị liên quan vẫ đề xuất 
Uy ban nhân dân Thành phố để điều chỉnh hoặc tự bàn hàrih văn bản hưóng 
dẫn nếu thuộc thẩm-quyền giải quyết theo quy định./. " 1 

TM. ỦÝ BAN NHÂN DẨN 
KT. CHỦ TỊCH 

[ủ TỊGH 

guyen Hữu Tín 
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PHỤ LỤC 1 
Mâu Đơn đề nghị xây dựng công trình 

trong phạm lá báo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đtrờng bộ 

TÊN Cơ QUAN ĐƠN VỊ (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM: 
CHỦ ĐẦU Tư (2) Độc lập - Tự do - Hạnh p húc 

Số : TP. Hồ Chỉ Minh, ngày .... tháng ... năm 2Ql.ễ 

Y/v đề nghị chấp thuận xây dụng . 
công; trình... (3) 

Kỉnh gửi: (4) 

- Căn cứ Nghị định số ll/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ Quy định về quản ỉý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháing 5 năm 2011 của 
Bô traởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định sổ 
1 l/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản ỉý vả 
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Căn cứ Quv định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vii 
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2013 ciía. ỦY 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

- (...5...) * 
- ( 2....) đề nghị được chấp thuận xây dựng công trình (..ằ6...) trong 

phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của (.. .7.. 
Gửi kèm theo các tải liệu sau; 
- Hồ sơ thiểt kế của (ễ..6...); 
- Bảo sao (...8...) Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết kế của (...6ẵ.ế) do 

(...9...) thực hiện. 
(-10-) , , , 

- (...2...) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không; đòi bồi 
thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn 
chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình được triển 
khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. 

Địa chỉ liên hệ: ......... 
Số' điện thoại: 

(... . . .2 ) 
QUYỀN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ 

(ký, ghi rõ họ tên và đcng dấu) 

- Lưu VT. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
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Hướng dẫn nội dung ghì trong Công văn đề nghị 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng 
Đơn đề nghị (nếu có). 

(2) Tên đon vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xâ.y đựng 
công trình. 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình, tên đường, địa điểm; ví dụ "Chấp thuận 
xây clựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ của đường Điện Biên Phủ, thuộc địa bàn quận Bình 
Thạnh", 

(4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình (Sở Giao 
thông vận tải hoặc ủy ban nhân dân các quận, huyện). 

(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình 
của cấp có thẩm quyền. 

(6) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm đự án của công trình. 
(7) Ghi rõ tên đường, cấp kỹ thuật của đường hiện tại vả theo quy 

hoạch, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải tuyến đường, các vị trí cắt ngang 
qua đường (nếu có). 

(8) Bản sao có xáp nhận của chủ công trình (nếu công trình xây lắp qua 
cầu, hầm hoặc các công trỉnh đường bộ phức tạp khác). 

(9) Tổ chức tư vấn (độc lập với tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) được 
phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ. 

(10) Các tài liệu khác nếu (.. .2...) thấy cần thiết./. 
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PHỤ LỤC 2 
Mẩu Đơn đề nghị gia hạn xây dựmg công trình 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

TÊN Cơ QUAN ĐƠN VỊ (i) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHỦ ĐẦU TƯ (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số : TP. Hồ Chỉ Minh, ngày .... tháng ... năm 201 
V/v đề nghị gia hạn chấp thuận xây 
dựng công trình... (3) 

Kính gửi: Ế.(4) 

- Căn cứ Nghị định số ll/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 20 ỉ 1 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị địỉih số 
1 l/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và 
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Căn cứ Ọuy định về xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
kèm theo Quyết định số /QĐ-UBNB ngày tháng năm 2013 của ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

- (ẽễ.5„.) ^ 
- (.. .2...) đề nghị được gia hạn xây dựng công trình, nêu rõ lý do gia hạn. 
Gửi kèm theo các tài liệú sau: 
- Bẳn sao chụp Văn bản chấp thuận xây dựng công trình; 
-  < - 6 - >  .  ,  ,  

- (...2...) cam kểt t;ự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi 
nhường khi ĩĩgành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn 
chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình được gia 
hạn xây dựng trong thời hạn có hiệụ lực của Văn bản chấp thuận gia hạn. 

Địa chỉ liên hệ: 
Số điện thoại: 

Nơi nhận: 
-Như trên; ( 2 ) 

. QUYỀN HẠN, CHÚC vụ CL)A NGƯỜI KÝ 
- • (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
-LưuVT. . 
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Hưởng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đom vị hoặc tổ chức đứng Đem 
đề nghị (nếu có). 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công 
trình. . 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình, tên đường, địa điểm; ví dụ "Gia hạn xây 
dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ của đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh". 

(4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình (Sở Giao 
thông vận tải hoặc ủy ban nhân dân các quận, huyện). 

(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình 
của cấp có thẩm quyền. 

(6) Các tài liệu khác nếu (.. .2...) thấy cần thiết./. 
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. - . - . : ' . . • • •• . PHỤ LỤC 3 . ' •
Mẩu Đơn đễ nghị cấp giấy phép thì công'lông trình 

trong phạm vi bảo vệ kết cấíi hạ tầng giáo" thông ềường tíộ 

TÊN Cơ QUAN ĐƠN VỊ (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHÍT ĐẦU Tư (2) ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phức 

S ố : . .  TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng ...năm 201.. 
V/v trình hồ sơ đề nghị cấp giấy 
phép thi công công trình ... 

ĐƠN ĐÈ N GHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 
Cấp phép thi công (...3...) 

Kính gửi: .....ệ(..ế4...) 

- Căn cứ Nghị định số 11/20 ĨO/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năĩn 2010 của 
Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:, 

- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 thảng 5 hăm 2011 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
11/2010/MĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 cửa Chính phủ Quy định về quản ỉý vải 
bảo vệ kết cấu hạ tầng 2;iao thông đườngrbộ; ,... • 

- Căn cứ Qúy định về thi công xây dựng cồtìg trình trong phạm vi bảo vệ kết 
cấu hậ tầng giao thông ''đường bộ trên địa bàn THành phố Hồ Chí Minh ban hành, 
kèrn theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2012 của ủy ban nhâm 
dân Thành phố Hồ Chí Minh; " : 

- Căn cứ (...5.:). • ĩ 

- (—2....) đề nghị được cấp phép thi công (,..6ẳ.;) tại (....7...) Thời gian thi 
công bắt đầu từ ngày .. ể tháng ... năm ... đến hết ìigẩy ... tháng .năm ... 

Xin gửi kèm theo các tài liệu sạụ: . ... 
+ (...5..,) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư). 

+ (-...8.:.) (bân chỉnh).. ' - ;í 

+ ( . . .9 Ể ẵ ẽ )  — - ẵ -  '  

(...2...) xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công5trình vầ không đòi bồi 
thường khi ngàah đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cảí tạo; đồng thời, hoàn 
chỉnh, các thủ tục theo quv định cua pháp luặt có liên quan để công trình được triển 
khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. Đồng thời 
(.. .2...) xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, 
an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô 
nhiễm môi trường. 
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(.. .2...) xin cam kết thi công théõ đúng Hồ sơ thiết kế đã được (... 10...) phê 
duyệt và tuân thủ theo quy (định củạ Giấỵ phép thi công. Nếu thi công không thực 
hiện cậc biện pháp bảo đảm giạo thống thong suốt, ạn toàn theo quy định, để xảy ra 
tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (...2...) 
chịu trách nhiệm tìiéo^uy định -của pháp luật. 

Địa chỉ liên hệ: ... 

Sổ điện thoại: 

Nơi nhận: 
- Như trên; ' ' - í ; l í . ^ 2 ^ 

" > ' QUYÈN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ 
" " ' (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị , 
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề 

nghị (nếu có). : ', , t 

(2) Tện đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình 
hoặc thi công trênđượng bộ đang khai thác); J 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, 
quốc lộ, địa phương; yí dụ "Cấp phép thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong 
phạm vi bảọ vệ kết cấu hạ tàng gỉao thông đường bộ của Quốc lộ 1, quận 12". 

(4) Tên cơ quạn cấp phép thi công (Sở Giao thông vận tải hoặc ủy ban nhân 
dân các quận, huyện); , 

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ 
quan quản lý đường bộ có thẩm quyền. 

(6) Ghi đầỵ đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi 
công. 

(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên đường/quồc ìộ, thuộc địa bàn quận/huyện nào. 

(8) Hồ sơ Thiết kế bằn vẽ thi công (trong đỏ có Biện pháp tổ chức thi công 
đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

(9) Các tài liệu khác nếu (... 2...) thấy cần thiết. 

(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./. . 
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.« : • . PHỤLỤC4 • . - ' 
* • 

Mau ỉ)ơnđề nghị gia hạn giẩy phép thí công eốiigtrìrilí/ ; 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giãò thông đường bộ 

TÊN Cơ QUAN ĐƠN VỊ (1) . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT-NAM 
CHỦ ĐẦU TƯ (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số : TP. Hồ Chí Minh, ngày . tháng ... năm 201.. 
V/v đề nghị gia hạn giấy phép thi 
cộng công trình ... 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 
Công trình (...3...) 

Kính gửi: (...4...) 

- Căn cứ Nghị định sổ ll/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vẹ kết cẫu hạ tầng giao thông đừcmg bộ; 

- Căn cứ Thông tư Số 39/201Ị/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo thông vặn tái hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
1 l/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và 
bậo vệ kết cấu hạ tầng giaỏ thông đứờng bộ; ; i 

- Căn cứ Quy định về thi công xây dựng công trìnỉi thiết ỵếu trohg phạm vi 
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đườhg bộ trên địa bàn Thàiih phố Hồ Chí Minh 
ban hành kèm theo Quỵết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2012 của ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; , t . í f Ị . ' ' 

- Căn cứ (...5..). »1 ' 

- ( 2....) đề nghị được gia hạn giấy phép thi công (.ằ.6.. ) tại (...7...). 
Thờigianthi công bắt đầu từ ngày ...tháng ... năm ... đến hết ngàý-.ềẽ tháng ... năm 

- ^ Lý do xỉn giahạn:. .ế .v .(11-) , ' 

Xin gửi kềm theo các tai liệu sau; . , 
+ (...5...) (bản cnmn). • ; ; , : : ỉ 

+ (..ế8...) (bản chính).. , : , í 

+ (...9...) ^ ĩV(. ^ . 

(...2...) xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi 
thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chủyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn 
chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình được triển 
khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. Đồng thời 
(.. .2...) xin cam kêt thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, 
an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô 
nhiễm môi trường. 
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(...2...) xin cam kết thi pông theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (... 10...) phê 
duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu, thi công không thực 
hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra 
tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (...2...) 
chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Địa chỉ liên hệ: 

Số điện thoại: 

QUYỂN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ 
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị 
,  ( Ị )  T ê n  t ổ ,  c h ứ c  h o ậ c  c ơ  q u a n  c ấ p  t r ê n  c ủ a  đ ơ n  v ị  h o ặ c  t ổ  c h ứ c  đ ứ n g  Đ ơ n  đ ề  

nghị (nễu có). 
(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình 

hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác); 
(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, 

quốc lộ, địa phương; ví dụ "Gia .hạn giấy phép thi công đường ống Gấp nước sinh 
hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Quốc lộ 1, quận 
12". , \ . ... , ' 

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công (Sở Giao thông vận tải hoặc ủy ban nhân 
dân các quận, huyện); 

(5) Giấy phép thi công đã được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp. 
(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục eông trình đề nghị cấp phép thỉ 

công. 
(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên đường/qụốc lộ, thuộc địa bàn quận/huyện nào. 
(8) Biên bản làm việc giữa Chủ đầu tư công trình với đơn vị tư vấn giát và các 

đơn vị có liên quan nhằm xác nhận lý do gia hạn giấy phép thi công. 
(9) Các tài liệu khác nếu (.. .2...) thấy cầri thiết. 
(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công: ' 
(11) Nêu đầy đủ lý do xin gia hạn giấy phép thi công./. 

Nơi nhận; 
Như trên; 

- Lưu VT. 
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t.'i. ;v ^ PHỤ LỤC 5 , • • 
Mau giẫy phép thi cống công trình 

tròng phạm yi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao .thông đường bồ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MHstH ; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ GTVT (UBND QUẬN/HUYỆN) , ——L—————— 
Tp. Hồ Chí Mình, ngày ... tháng ... năm ... 

• . , 

GIẨY PHÉP THI CÔNG 
Công trình: (1). v...ễ.ể.ằ.ẳ. 

' : Lý trình:....L:.;ẻ. .Ể .":.ế.ẳ.„ệ..ễ.ễĐường/Quốcìộ.... 

f - Căn cử Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày .18 tháng 5 năm 2011 của 
Bộ Giáo thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
1 l/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và 
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thống đường bộ; 

- Căn cứ văn bản sổ: / ngày.ẽ../ /200...của .....(2) chấp thuận thiết 
kế công trình...(1)...; 

- Căn cứ Đơn đề nghị cấp phép thì công của....(3)... kèm theo cam kết tự di 
dời và không đòi bồi thường của chủ đầu tư (5) và hồ sớ thiết kế, tổ chức thi công 
được duyệt. 

1. Cấp cho: (3) 
- Địachỉ ; 
- Điện thoại ; 

2. Được phép thi công công trình:... (X)..ế trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 
công trình giao thông đường bộ từ lý trình Km đến Km...., Đường/Quốc lộể.., 
theo hồ sơ thiết kế và tổ chức thi công được duyệt theo Quyểt định số:...\.ệ../ 
ngày..../.Ể.:./200.. của .....(4)..., gồm các nội dung chính như sau: 

'v'a)..'Iề:ẽ..:„ ; 
b)..... ; 

3. Các yêu cầu đối với đơii vị thi công công trình: 
- Mang giấy phép "này đến'cơ quan quản lý đường bộ (Khu Quản ỉý Giao 

thông đô thị hoặc ủy baỉí nhân dân quận, huyện) để nhận bàn giảo mặt bằng hiện 
trường; tiên hành thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàin giao thông theo hồ sơ tổ 
chức thi cộng được duyệt yà các qụy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao 
thông khi thi công trên đất dành cho đường bộ; ' 

- Sau khi nhận mật bằng hiện trường, đơn vị thi cộng phải chịu trách.nhiệm 
về an toàn giao thông, chịu sự kiểm toa, kiểm soát của cơ quan quản lý đường bộ, 
Thạnh tra giao thông đường bộ và cơ quan có thẩm quyền khác; 
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- Kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng, nếu đơn vị thi công không thực hiện 
việc tổ chức giao thông, gây mất an toàn giao thông sẽ bị đình chỉ thi công; mọi 
ừách nhịệm liên quan đến tai nạn giao thông và chi phí thiệt hại khác (nếu có) chủ 
đầu tư và đơn vị thi công tự chịu, ngoài ra còn chịu xử lý theo quy định của pháp 
luật; , , , V 
, - Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đền bù thiệt hại công trình 
đường bộ do lỗi của đơn vị thi công gây ra khi thi công trên-'đường bộ đang khai 
thác; 

- Trong quá trình thi công nếu gặp chướng ngại như: Cáp điện thoại, điện 
lực, cống thoát nước ... cần thông báo ngaý cho các đơn vị có liên quan để có biện 
pháp phối hợp xử lý kịp thời. 

- Khi kết thúc thi công phải bàn giao lại mặt bằng, hiện trường cho cơ quan 
quản lý đường bộ; 

- Chủ đầu tư có trách nhiệm tự di đời và tự chịu mọi kinh phí để phục vụ 
nâng cấp mở rộng đường trong tương lai khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền 
theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 cua Chình phủ Quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đừờng bộ. * 

- (các nội dung khác riếu cần thiết) 
4. Thời hạn thi công: 
Giấy phép thi công này có thời hạn từ ngày .ề/.../201...đến,ngày.../201... 
Quá thời hạn quy định phải đề nghị cấp gia hạn./. , 
5. Thời gian gia hạn lần 1: 
- T ừ  n g à y  đ ế n  n g à y . . . .  5  

6. Thời gian gia hạn làn 2: 
- Từ ngày đến ngày. 

Nơi nhận: ... 
7 _ í 2. ) . 

-UBND quận,  huyện; , ' QUỲỄN HẠN, CHỨC vụ CỦẠ NGƯỜI 
- SỞ-GTVT (thay b/c); . • Ị£Ý * 
- Thanh tra Sở GTVT...(đêp/lĩ)-, (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

-LưuVT.. .  , 

Hưởng dẫn nộỉ dung ghi trong mẫu Giấy phép thi công: 
(ì) Ghi tên dự án, công trình cấp giấy phép thi công, 
(2) Ghi tên cơ quan thẩm quyền chấp thuận thiết kế (Sở: Giao thông vận tải 

hoặc Uy ban nhân dân các quận, huyện). 
(3) Ghi tên tổ chức, cá nhán đề nghị cấp giấy phép thi công; 
(4) Chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền (trường hợp chủ đầu tư không đủ 

năng ỉực phê duyệt thiết kế). 
(5) Cam kết tự di dời và không đòi bồi thường của chủ đầu tư công trình, biển 

quảng cáo, nút giao đấu nối./. 
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• PtíỤ'LỤỦ-6;^-V:: í--- •*' :-("r 

Mẫìi kết cấu tấi lập mặt đường, vỉá hề 

1. Trị số tổi thiểu của ỊĨ1Ô đun đàn hồi ỵêu cầụ (MPa); 

Loại đường và cấp đường 
*  r  r  '  r  r  

Loại tâng mặt của kêt ịcâu áo đường thiêt kê Loại đường và cấp đường 
Cấp cao AI Cấp cao A2 Cấp thấp BI 

1 ễ Đường ô tô 
- Đường cao tốc và cấp I 
- Đường cấp II . 
- Đường cấp III 
- Đường cấp IV f , 
- Đường cấp V 
-Đường cấp VI ! 

180(160) 
160(140) ' 

; 140(120) 
130 (ÌÍ0j 

120 (95) 
100 (80) 
80 (65) 

75 
Không quy 

định 
2. Đường đô thị < 

- Đường cao tôc và trục chính 190 , - ' ,• 

- Đường chính khu vực 155 130 
- Đường phô 120 95 70 
- Đường công nghiệp và kho tàng 155 : 130 . 100 
- Đường xe đạp, ngõ 100 V ĩ : 75 , 50 

r  ~ \  \ r ? r - r r ^ . r  

Các trị sô trong ngoặc ỉà mô đun đàn hôi yêu câu tôi thiêu đồi với kêt câu lê gia cô. 

2. Kết cấu tái lập đối với phui đào có bề rộng Ịihỏ hơn 70cm: 
a) Đối vói mặt đường nhựa hiện hữu có Eyc <: 120 MPa:, 

Chiều dày tổng cộng lớp kết cậu áo đường dày tổi thiểu 50,Ocm, bao gồm: 
- Bêtông nhựa chặt hạt mịn (BTNC 9,5), dày 5,0cm; r 
- Tưới nhựa dính bám tiêu chụẩn 0,5kg/m2; , • < -
- Bêtông nhựa chặt hạt trung (BTNC 19), dày 7,0cm; 
- Tưới nhựa dính bám tiêu chụẩn nhựa 1,0 kg/m2; 
- Cấp phối đá dăm loại I, dày,25,0cm, K > 0,98; . . 
- Vải địa kỹ thuật ngăn cách; , 
- Nền đắp cát gia cố 6,0% xi măng. : : V * 

b) Đối với mặí đường nhựa hiện hữu cỗ Í20 < Eyc < 155 MPả: 
Chiều dày tổng cộng lớp kết cấu áo đường dày tối thiểu 67,0cm„ bao gồm: 
- Bêtông nhựa nóng, chặt hật mịn (BTNC 9,5), dàỹ 5,Òcm; 
- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2; 
- Bêtông nhựa nóng, chặt hạt trung (BTNC 19), dày 7,0cm; 
- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1,0 kg/m2; 
- Cấp phối đá dăm loại I, dày 40,0cm, K > 0,98; 
- Vải địa kỹ thuật ngăn cách; 
- Nền đắp cát gia cố 6,0% xi măng. 
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c) Đối vói mặt đường nhựa hiện hữu có Eyc > 155 MPa. 
Chiều dày tổng cộng ,lớp kết cấu áo đường 102,0crn, bao gồm : 
- Bêtông nhựa nóng, chặt hạt mịn (BTNC 9,5), dày 5,0cm; 
- Tưới nhựa đính bám tiêu chuẩn 0,5 kg/m2; , 

s - Bêtông nhựa nórig, chặt hạt trung (BTNC 19), dày 7,0cm; 
- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1,0 kg/m2; 
- Cấp phối đá dăm loại I, dày 25,0cm, K > 0,98; 
- cấp phối đá dăm loại II, dày 30,0cm, K > 0,98; 
- Vải địa kỹ thuật ngăn cách; : 
- Nền đắp cát gia cố 6,0% xi măng. 

d) Đối với mặt đơờng hẻm kết cấu bằng bêtông ximặng (BTXM): 
Chiều dày tổng cộng lớp kết cấu áo đường: 40,0cm 
- Bêtông ximăng đá 1x2 M300 đổ tại chỗ, dày 10,0cm; 
- Cấp phối đá dăm loại I, dày 20,0cm, K > 0,98; 
- Vải địa kỹ thuật ngăn cách; 
- Nền đắp cát gia cố 6,0% xi măng, 

đ) Kết cấu vỉa hè tái ỉập : 
Loại 1: . 
- Gạch lát theo hiện trạng (gạch khía, gạch con sâu,...); 
- Vữa lót MĩOQ, đấy 2,Ócm; 
- Bêtông ỉót đá 4x6 M100, dày 10,0cm; 
- Nền đẵp cát gia cố 6,0% xi măttg. 
Loại 2 : • . -
- Bêtông ximăng đá 1x2 M2Ơ0^ dày 5,0cm; 
- Bêtông lót đá 4x6 MlOO, dày l050cm; 
- Nền đắp cát gia cố 6,0% xi măng. 

3. Kết cấu tái lập đổi với phui đào có bề rộng lớn hơn 70cm: 
a. Kết cấu áo đường mềm: căn cứ vào kết quả đo môđun đàn hồi mặt đường 

hiện trạng, tiến hành tính toán thiết kế theo Tiêu chuẩn ngành "Áo đường mềm - Các 
yêu cầu: yà chỉ dẫn thiết kế" 22 TCN 211-06. 

b. Kết cấu áo đường cứng: tiến hấnh tính toán thiết kể ầièõ Tiêu chuẩn ngành 
"Áo đường cứng,đường ôtô - tiêu chuẩn thiết kế" 22 TCN 213-95. 
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PHỤ LỤC 7 
Phạm vỉ tái lập mặt đường 

1. Phạm vi tái lập mặt đường theo chiều dài: Vùng tái lập phải bao phủ dư ra mỗi đầu 
l,0m theo chiều dài như hình vẽ sau: 

Chã thích 

Vòng tải lập 

Diệii tlch đào 

2. Nếu có tò 2 diện tích đào có khoảng cách nhỏ hơn 15m thì phần tái lập phải bao gồm 
cả khu vực ở giữa 2 diện tích đào. Khu vực tái lập cũng phải dư ra l,0m mỗi đầu như hình 
sau: 

Chá thỉch 

Yàag tải lập 

Điệu tich iào 

3. Nếu diện tích đào nằm chéo đường thì khu vực tái ỉập sẽ là hình chữ nhật bao phủ cả 
làn đường và khoảng cách tối thiểu từ mép diện tích đào ra 2 bên là l,0m như hình vẽ: 

Chá iMch 
Vùng tãỉ ỉập 
Diện tích đào 
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