
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 900 /UBND-KTHT 

V/v di chuyển cột viễn thông phục 

vụ thi công dự án xây dựng cầu 

dân sinh và quản lý tài sản đường 

địa phương (LRAMP) – Cầu Bản 

Lự, xã Kiên Mộc  

                Đình Lập, ngày 08 tháng 10 năm 2018 

 

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Viettel Đình Lập - Viettel Lạng Sơn; 

- UBND xã Kiên Mộc.  

 

 

 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 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; Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 

23/9/2015 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 1722/QĐ-TCĐBVN ngày 21/5/2018 của Tổng cục 

đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu - Dự án thành phần 2.1, tỉnh Lạng Sơn (LS:02.1-BCKTKT2.1) 

thuộc Hợp phần cầu - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa 

phương (LRAMP); 

Nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam với mục 

tiêu xây dựng hệ thống cầu dân sinh nhằm phát triển và quản lý tốt mạng lưới 

đường địa phương, tăng tính kết nối và bền vững của toàn hệ thống giao thông; 

phục vụ mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới góp phần phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho các vùng xa xôi có đồng bào dân tộc thiểu số. 

Công trình cầu Bản Lự, xã Kiên Mộc có điểm đầu tại Km15+900 (Đường 

tỉnh ĐT.246) là công trình thuộc dự án Dự án thành phần 2.1, tỉnh Lạng Sơn 

(LS:02.1-BCKTKT2.1) thuộc Hợp phần cầu - Dự án xây dựng cầu dân sinh và 

quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP). Hiện nay công trình đang có 

vướng mắc trong quá trình làm nền, san lấp mặt bằng, có 01 cột viễn thông nằm 

trong phạm vi thi công, cần thực hiện di chuyển, UBND huyện đề nghị như sau: 

1. Đối với hệ thống đường dây thông tin trên không, đề nghị các đơn vị 

viễn thông trên địa bàn huyện phối hợp, rà soát chiều cao đường dây từ 

Km75+400 đến Km75+500 Quốc lộ 4B, thực hiện theo khoản 3, Điều 21, Nghị 

định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ: “Chiều cao đường dây 
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thông tin đi phía trên đường bộ phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu từ điểm cao 

nhất của mặt đường đến đường dây thông tin theo phương thẳng đứng là 5,50 

mét”; Di chuyển cột viễn thông, trồng bổ sung đối với trường hợp cột nằm trong 

phạm vi thi công. 

 2. Đề nghị đơn vị viễn thông Viettel Đình Lập - Viettel Lạng Sơn phối 

hợp với đơn vị thi công, trong thời gian thi công thực hiện di chuyển đường dây 

để đảm bảo tiến độ thi công cầu dân sinh. 

3. Sau khi thực hiện thi công phải đảm bảo điều kiện theo khoản 3, Điều 

21, Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ. 

 UBND huyện Đình Lập đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 
 

 

Nông Minh Cát 
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