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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO THAI BINH

CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VI]T NAM
Bc IIp - Tr do - Hnh phñc

So: 3SO/GPTC-UBND

TP. Thai BInh, ngày 20 tháng 5 nàrn 2022

GIAY PHEP THI CONG
Cong trInh: Sra chü'a, b sung den tin hiêu giao thông ti các nñt giao: Trãn Thai
Tông-Trãn Phñ; ngã tir Gia Lê (giao quôc 1 39 vó'i Quôc 1 10).
- Can cr Lut Giao thông du&ng b näm 2008;
- Can cü Nghi. dirth so 11/2010/ND-CP ngày 24/02/20 10 cüa ChInh phü ye vic
quy djnh ye Quãn 1 và bão v kt cu ha tng giao thông dt.thng b;
- Cãncir Quyêt djrih sO 12/QD-UB ngày 10/01/1998 cüa UBND tinh Thai Binh ye
vic phân cap quán 1 h thông dumg bô trong tinh; Quyt djnh so 13/201 9/QD-UBND
ngày 13/8/2019 cüa UBND Tinh v vic Ban hành Quy dinh ye quân 1,2 và bão ye kêt cu
ha tang giao thông dung b trên dja bàn tinh Thai, BInh;
- Can cir Cong van sO 5315/UBND-NCKSTT ngày 16/12/2019 cüa UBND tinh
Thai BInh ye viêc tam thà'i giãi quyt các TTHC v quãn 1 kt cu ht thng giao thông
dung b dOi vó'i du6ng tinh, duxng huyn;
Xét Dan d nghi s 16/CV-TD ngày 05/01/2019 cüa Cong ty Co phân xây drng và
thiêt b Thu Do v vic cap phép thi cong cong trinh Diu chinh tO chirc giao thông nut
giao dix6ng K' Dông vó'i dung Trn Thai Tong, thành phô Thai Binh; U ban nhân dan
thành phô Thai Binh cap giây phép thi công:
ChÜ du tu: SO' Giao thông Vn tãi Thai BInh;
Dn vj thi cOng: Cong ty Co phân xay drng va thiêt bj Thñ Do.
Dia chi dan vj thi cOng: So 14, lô 1E, khu do thi Trung Yen, qun Câu Giây, thành
phô Ha Ni.
1. Du'oc thi cong lap dat he thông den tin hiêu giao thông tai các niit giao: Trân
Thai Tông-Trân Phñ; ngã tu Gia L (giao quc 1 39 vO'i Quôc 1 10), thành phô Thai
Binh, Cu th:
- Lap dt ct den tin hiu giao thông, cap din ngm trên via he dix&ng Trn
Thai Tong và duO'ng Trân Phü thuôc pham vi thành pM quàn 1 (cat qua lông duO'ng
Trân Phü, duO'ng gom diiO'ng Trn Thai Tong); 1p dt tü diêu khiên h thông den trên
via he duO'ng Trn Thai Tong.
- Lap dat 01 cot den tin hiu giao thông trên via he khu vrc nut giao ngà tir Gia
Lê (giao quOc l 39 vO'i QuOc 1 10).
Chi tiêt vi tn, kIch thuO'c móng cot; vj trj 1p dt tuyên cap din ngâm, ho ga kéo
cap, tü diên diêu khiên theo ho sa Báo cáo kinh te - k' thut duac UBND tinh phê
duyt tai Quyêt djnh sO 709/QD-UBND ngày 04/4/2022.
2. Kêt câu hoan tràvia he, lông duO'ng:
- Trén vihè': LO'p gach.lát via he theo hiên trng, iO'p be tOng xi mang mac 100
dày 10cm, cat den diuchätK,9O.
- Duai long throng Be t&ng nhua hat mm day 5cm, be tOng nhua hat tiung day
5cm, cap pMi.dá darn loai 1 dà' 20cm, cap phOi dá dam loai 2 dày 20cm, nen du'ô'ng
cat den dam chat K98.
3. ThO'i gian thi cOng: 45 ngày k tü ngày cap phép. KhOng thi cOng vào giO' cao
diem trong ngày (tr 06 giO' 30 phüt den 07 giO' 30 phut và tü' 16 giO' 30 phut den 17 giO'
30 phut); Khi thi cong ct ngang thra'ng phãi thrc hin sau 20 giô' tôi hOrn truó'c den 06
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giä sang horn sau, thi cOng nra môt và khOng duc tr cam dung dê dim báo giao
thông dugc thông suôt.
4. Các yêu câu Cu the:
4.1. Chü dâu tu yêu câu don vi thi cOiia cOng trInh:
- Truic khi thi cOng: Xuât trInh giây phép thi cOng và KC hoch t chic thi
cOng, biên pháp an toàn thi cOng cOng trInh vói UBND phu'ng Trân Hung Do,
UBND xa Dông Ms', COng ty CI MOi truàng và cOng trInh dO thi Thai BInh và E1i
Thanh tra xây drng và quàn 1 trt tr dO thi thành phO dé phôi hçip theo dOi, quán 1.
Lien he vO Cong ty CP Môi truO'rig và cOng trInh dO thj Thai BInh dé lam các thñ tic
giao, nhân vi trI thi cOng và th,ng rJt phuong an dam bão vic thrc hin bào tn, bào
hành chat 1uong hoàn trâ cac cOng tr'inh ht thng k' thut lien quan c chii du tu.
- Trong khi thi cOng: Co phuo'ng an darn bào an toàn, thu.n lçii cho nguO'i và
phucrng tiên tham gia giao thông, dam bão v sinh mOi trung cüng nirn dámbáo an
toàn cho cOng trinh xung quanh, lien k. Nu phát hin có các cOng tninh ngâm lien
quan den viêc thi cong can chü dông lien he vii các do'n vj quàn 1 dê phOi hçp dam
bào an toàn cho cac cOng trInh ngarn. Chju trách nhim nêu dê xáy ra mat an toàn giao
thOng, thit hi v tài san.
- Sau khi thi công: Hoan râ via he, lông dLrng, rnh thoát flu'(YC...l)l, ánh hung
và bàn giao cho COng ty Co ph.n MOi tr'ciing va cong trmnh do thj Thai Birth quàn l
khai thác, vn hành.
- Thrc hin ding nôi dung trong giy phép, n&1 sai phm hoàn toàn chu trách
rihim và bj xlr l theo qui dlnh cia pháp 1ut.
4.2. lDôi Tharth tra xay dçrrg va quân 1,2 trat tir do thj thành phô chü tn, phOi hçp
vri UBND phuOng Trân Hi.mg Dao, UBND xâ DOng M, COng ty Co phân mOi
trutng và cong trInh dO thi Thai BInh thirc hiên kiêm tra, giám sat vic to chiirc thi
cOng hoàn trã các cong trInh ha tang k thuât lien quan dam bâo chat 1ung và yêu câu
k5r thu.t theo ni dung giây phép.
4.3. Cong ty C phán mOi tnu.'mg và cong trInh do thj Thai Birth phOi hcrp vOi các
don vj có lien quan ki&n tra, giám sat vic thi cOng hoãn trà các cong tninh h tang k
thut dam bào chat ]ucrng va yeu câu k5' thuât theo ni dung giây phép; tiCp nhin các cOng
trinh h tang k5 thut thuc quân l cüa cOng ty sau khi Chü dâu tu, &m vj thi cOng hoàn
thành thi cong hoàn trã d quãn l, vn Iiành, khai thác, sir diing phát buy hiu qua.
4.4. PhOng Quán ly dO thi, UBND phuäng Trân Hung Dao, UBND xA Dông M'
phOi hçp vO'i Dôi Thanh tra xay dirng va quàn l TTDT thành phO, COng CP MOi
truO'ngvà cOng trInh do thi Thai BInh kiêm tra, giám sat vic thirc hin cac cOng vic
nêu trên; dông thñ nghiêm thu cht luçmg hoàn trã cong trinh h t.ng k thu.t sau thà'i
gian bão hành./.1
...._No'i nhân:
- S& Giao thông - Vn tâi Thai BInh;
- Cong ty CO phân xây dirng và thiêt bj ThO DO;
- COng ty CP MT vâ CTDT Thai BInh;
- Dôi TTXD-QLTTDT Thành phO;
- UBND ph.rong Trân Hung Dao;
- UBND x DOng Ms';
- Liru: VT, QLDT.

