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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số: ÒO /2018/QĐ-UBND

Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày Cj-tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND
ngày 20 tháng 02 năm 2014 của ủy ban nhân dân thành phố
quy định vể thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định sổ 11/2010/NĐ-CP ngày 24 thảng 02 năm 2010 của
Chính phủ quy định vê quản ỉỷ và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Nghị định sổ 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của
Chính phủ về sửa đoi, bo sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP
ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng
giao thông đường bộ;
Căn cứ Nghị định sổ 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư sổ 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về hướng dân thực hiện một sô điêu của Nghị
định sổ 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chỉnh phủ quy định về
quản ỉỷ và bảo vệ kết cẩu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư sổ
35/2017/TT-BGTVT ngày 09 thảng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải về sửa đoi, bo sung một so điểu của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT;
Theo đề nghị của Giảm đổc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số
2566/TTr-SGTVT ngày 25 tháng 5 năm 2018, ỷ kiến thẩm định của Sở Tư pháp
tại Công văn số 10580/STP-VB ngày 20 tháng 10 năm 2017 và Công văn sổ
3124/STP-VB ngày 05 tháng 4 năm 2018.
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QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thi công 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
09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của ủy ban nhân dân thành
phố, nội dung cụ thể như sau:
1. Sửa đổi Điểm a, Khoản 1 Điều 1 như sau:
"a) Các công trình thiết yếu trong phạm vỉ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông đường bộ được quy định tại Điều 12 Thông tư sổ 50/2015/TT-BGTVT
ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dân thực hiện một
số điêu tại Nghị định sổ 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính
phủ ban hành Quy định vê quản lỷ và bảo vệ kêt cấu hạ tầng giao thông đường
bộ, Thông tư sổ 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 thảng 10 năm 2017 của Bộ trưởng
Bộ Giao thông vận tải vê sửa đối, bo sung một sổ điểu của Thông tư so
50/2015/TT-BGTVT ngày 23 thảng 9 năm 2016 (bao gồm các công trình ngầm,
công trình tạm thời có liên quan đến hoạt động thăm dò, khảo sát địa chất thực
hiện công tác chuấn bị xây dựng các công trình thiết yếu)
2. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 10 Điều 2 như sau:
a) Sửa đổi Khoản 1, Điều 2 như sau:
"ỉ. Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường ỔỌỄ- được xác định
theo quy định tại Chương II, Thông tư sổ 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dân thực hiện một số
điều của Nghị định so 11/2010/NĐ-CP ngày 24 thảng 02 năm 2010 của Chính
phủ và Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 Thông tư sổ 35/2017/TT-BGTVT ngày 09
tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đối, bo sung
một sổ điều của Thông tư sổ 50/2015/TT-BGTVTngày 23 tháng 9 năm 2016".
b) Sửa đổi Khoản 10, Điều 2 như sau:
"10. Công trình thiết yếu: là các công trình được xác định theo Khoản 1,
Điều 12 Thông tư sổ 50/2011/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dân thực hiện một so điểu tại Nghị định sổ
11/2010/NĐ-CP^ ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ và Khoản 5, Điều 1
của Thông tư sổ 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ ữưởng
Bộ Giao thông vận tải vê sửa đối, bo sung một sổ điều của Thông tư so
50/2015/TT-BGTVTngày 23 tháng 9 năm 2016".
3. Sửa đổi Khoản 6 Điều 4 như sau:
"6. Đổi với các trường hợp cụ thể khác, các công trình được đầu tư xây
dựng theo pháp luật về đầu tư, đầu tư theo hình thức đổi tác công tư (PPP), Sở
Giao thông vận tải sẽ quyêt định trên cơ sở xem xét ỷ kiến bằng vãn bản của nhà
đâu tư dự án ppp về an toàn giao thông, ảnh hưởng đến kết cấu công trình, thu
phí và các vân đê khác có liên quan. "
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4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 5 như
sau:
a) Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 như sau:
"1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng công ưình:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị (bản chỉnh) theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Quy định này.
- Bản chính hồ sơ thiết kế, trong đỏ cỏ bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, vị trí
đoạn tuyến có xây dựng câng trình, thể hiện đầy đủ tọa độ (theo hệ VN 2000),
cao độ (theo môc cao độ Hòn Dâu). Bản vẽ phải thế hiện đầy đủ vị trí các công
trình, hiện hữu năm trong khu vực xây dựng công trình và khu vực ảnh hưởng
bởi việc xây dựng công trình có xác nhận của đơn vị quản lỷ công trình ngầm
hiện hữu, trong đó thành phần hồ sơ đính kèm theo các tập tin định dạng *.dwg
và *.pdf hoặc tương tự nhăm phục vụ cập nhật dữ liệu (các tập tin không bắt
buộc phải có trong thành phần hồ sơ).
- Trường hợp hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ
thỉ công, đôi với công trình xây lẳp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ
phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quả tham tra thiết kế (bản sao có chứng thực
hoặc bản sao kèm theo bản chính đế đổi chiếu).
- Trường hợp công trình xây dựng trong phạm vỉ dải phân cách giữa
đường bộ phải có thông tin về khoảng cách theo phương thắng đứng từ công
trình thiết yếu đên mặt đất, từ công trình đến mép ngoài dải phân cách giữa.
b) Sổ lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. "
b) Sửa đổi Khoản 2, Điều 5 như sau:
"2. Thời hạn giải quyết trong 07 ngày làm việc, kê từ khi nhận đủ hồ sơ
theo quy định."
c) Sửa đổi Khoản 3, Điều 5 như sau:
"3. Văn bản chấp thuận xây dựng công trình có giá trị trong thời gian 18
tháng kế từ ngày ban hành; nến quá thời hạn, phải làm thủ tục gia hạn. Thủ tục
gia hạn quy định như sau:
a) Đơn đề nghị gia hạn (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Quy
định này.
b) Thời gian giải quyết đổi với thủ tục gia hạn: trong 05 ngày làm việc, kể
từ khi nhận đủ hô sơ theo quy định.
c) Thời gian gia hạn: chỉ gia hạn một (01) ỉân với thời gian không quá 12
tháng. "
d) Sửa đổi Khoản 4, Điều 5 như sau:
"4. Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục theo quỉ định như sau:
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a) Cách thức thực hiện: tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả ừ-ực
tiếp tại văn phòng cơ quan có thâm quyên giải quyêt thủ tục hành chính, thông
qua hệ thong bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác.
b) Trình tự thực hiện như sau:
- Tố chức, đơn vị nộp hô sơ tại vãn phòng cơ quan cỏ thâm quyên giải
qưyêt thủ tục quy định tại Điêu 4 của Quy định này;
- Đối với trường hợp nộp trực tiếp: Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu
không đúng quy định, hướng dân hoàn thiện hô sơ; nếu đủng quy định, câp giấy
hẹn trả kết quả; cơ quan có thấm quyền giải quyêt thủ tục tiên hành thâm định
hồ sơ: nếu đủ điêu kiện, có văn bản chấp thuận.
- Đối với trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bmi chỉnh hoặc bằng các
hình thức phù hợp khác): Trường hợp hồ sơ chưa đúng theo quy định, chậm
nhât sau 02 ngày làm việc kế từ ngày nhận hổ sơ cơ quan có thâm quyên phải có
văn bản hướng dân cho to chức, cá nhân hoàn thiện; nếu đủ điêu kiện, cỏ văn
bản chấp thuận.
Trường hợp không chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền phải cỏ vãn bản trả
ỉời và nêu rõ lý do. Việc yêu câu bo sung ho sơ chỉ được thực hiện không quá
một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ. "
5. Sửa đổi Khoản 5, Điều 6 như sau:
"5. Đối với các trường hợp cụ thể khác, các công ừ-ình được đầu tư xây
dựng theo pháp luật về đầu tư, đầu tư theo hình thức đổi tác công tư (PPP), Sở
Giao thông vận tải sẽ xem xét quyết định trên cơ sở xem xét ỷ kiến bằng văn bản
của nhà đâu tư dự ản ppp liên quan về an toàn giao thông, ảnh hưởng đến kết
câu công trình, thu phí và các vấn để khác có liên quan. "
6ẳ Sửa đổi điểm a Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 7 Điều 7 như sau:
a) Sửa đổi Điểm a, Khoản 3 Điều 7 như sau:
"3. Hồ sơ đề nghị cấp phép thỉ công xây dựng công trình nằm trong phạm
vi bảo vệ kết cảu hạ tầng giao thông đường bộ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đê nghị (bản chỉnh) theo mâu tại Phụ lục 3 kèm theo Quỵ định này.
- Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý
đường bộ cỏ thâm quyên (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản
chỉnh đế đoi chiêu)
- 02 bản thiết kế bản vẽ thỉ công, trong đó cỏ biện pháp tổ chức thỉ công
bảo đảm an toàn giao thông đã được phê duyệt theo quy định (bản sao có chứng
thực hoặc bản sao kèm theo bản chính đế đổi chiếu). Bản vẽ thiết kế bao gồm
các thành phân như sau: bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, vị trí đoạn tuyến có xây
dựng công trình, thê hiện đây đủ tọa độ, cao độ theo hệ tọa độ chuẩn Quốc gia.
Các bản vẽ phải thê hiện đầy đủ vị trí các công trình hiện hữu nằm trong khu
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vực xây dựng cóng trình và khu vực ảnh hưởng bởi việc xây dựng công trình,
trong đó thành phần hồ sơ đính kèm theo các tập tin định dạng *.dwg và *.pdf
hoặc tương tự nham phục vụ cập nhật dữ liệu (các tập tin không bắt buộc phải
có frong thành phần hồ sơ).
Đổi với các công trình cỏ quy mô nhỏ như: gắn đồng hồ nước riêng ỉẻ của
tô chức, cá nhân, hô sơ đấu nổi thoát nước vào hệ thống chung của to chức, cá
nhân, giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện trên cơ sở rút gọn trình
tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chỉnh theo quy định này. "
b) Sửa đổi Khoản 4, Điều 7 như sau:
"4. Thời hạn giải quyết: trong 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hô sơ theo quy định. "
c) Sửa đổi Khoản 7, Điều 7 như sau:
"7. Trình tự thực hiện như sau:
- To chức, đơn vị nộp hồ sơ tại văn phòng cơ quan có thẩm quyền giải
quyêt thủ tục quy định tại Điểu 4 của Quy định này;
- Đổi với ừ-ường hợp nộp trực tiếp: Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu
không đủng quy định, hướng dân hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quỵ định, cấp giấy
hẹn trả kêt quả; cơ quan có thấm quyển giải quyết thủ tục tiên hành thấm định
hô sơ: nêu đủ điêu kiện, cấp phép thỉ công.
- Đối với ừ-ường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các
hình thức phù hợp khác): Trường hợp hô sơ chưa đúng theo quy định, chậm
nhât sau 02 ngày làm việc kế từ ngày nhận hô sơ cơ quan có thấm quyên phải có
văn bản hướng dân cho to chức, cá nhân hoàn thiện; nếu đủ điểu kiện, cấp phép
thỉ công.
Trường hợp không chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền phải cố văn bản trả
lời và nêu rõ ỉỷ do. Việc yêu cẩu bố sung hô sơ chỉ được thực hiện không quá
một lẩn trong suôt quá trình giải quyết hổ sơ."
7ẽ Bổ sung Điều 7a vào sau Điều 7 như sau:
"Điều 7a. Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công
xây dựng công trình thiết yếu trong phạm v/ễ bảo vệ kết cẩu hạ tầng giao thông
đường bộ
1. Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng
công trình thiết yếu áp dụng đoi với cóng ừ-ình đường dây tải điện, thông tin,
viên thông vượt phía trên đường bộ có cột nằm ngoài hành lang an toàn đường
bộ nhimg phải đảm bảo quy định vê phạm vỉ bảo vệ trên không, giới hạn khoảng
cách an toàn đường bộ theo chiêu ngang theo quy định vê bảo vệ kêt câu hạ
tầng giao thông đường bộ.
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2. Thành phần hô sơ, thời hạn giải quyết, cách thức và trình tự thực hiện
thủ tục chấp thuận xây dựng cùng thời điềm với câp phép thi công xây dựng
công trình thiêtyếu:
a) Thành phẩn hô sơ bao gôm:
- Đơn đề nghị chẩp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thỉ công
xây dựng công trình thỉêt yếu (bản chính) theo mâu tại Phụ lục la kèm theo Quy
định này.
- 02 bản thiết kế bản vẽ thi công, trong đỏ cỏ biện pháp tổ chức thỉ công
bảo đảm an toàn giao thông đã được phê duyệt theo quy định (bản sao có chứng
thực hoặc bản sao kèm theo bản chính đế đối chiếu). Bản vẽ thiêt kê bao gôm
các thành phân như sau: bình đô, trắc dọc, trăc ngang, vị trí đoạn tuyên có xây
dựng công trình, thế hiện đầy đủ tọa độ, cao độ theo hệ tọa độ chuấn Quốc gia.
Các bản vẽ phải thế hiện đầy đủ vị trí các công frình hiện hữu nằm trong khu
vực xây dựng công trình và khu vực ảnh hưởng bởi việc xây dựng công trình,
trong đó thành phần hô sơ đính kèm theo các tập tin định dạng *.dwg và *.pdf
hoặc tương tự nhăm phục vụ cập nhật dữ liệu (các tập tin không bắt buộc phải
có trong thành phẩn hô sơ).
- Trường hợp hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ
thi công, đôi với công trình xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ
phức tạp khác, phải có Bảo cáo kết quả thấm tra thiết kế (bản sao có chứng thực
hoặc bản sao kèm theo bản chính đế đổi chiếu).
- Trường hợp công trình xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa
đường bộ phải có thông tin về khoảng cách theo phương thắng đứng từ công
trình thỉêt yêu đên mặt đât, từ công trình đến mép ngoài dải phân cách giữa.
b) Số lượng hồ hơ: 01 bộ.
c) Thời hạn giải quyết: ừ-ong 10 ngày làm việc, kể từ khỉ nhận đủ hồ sơ
theo quy định.
d) Văn bản châp thuận xây dựng cùng thời điếm với cấp phép thỉ công xây
dựng công trình thiết yếu có giá trị trong thời gian 18 tháng kể từ ngày ban
hành; nêu quá 18 tháng phải thực hiện thủ tục gia hạn. Thủ tục gia hạn thực
hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 Quy định này.
đ) Cách thức thực hiện: tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực
tiêp tại văn phòng cơ quan có thấm quyền giải quyết thủ tục hành chỉnh, thông
qua hệ thong bưu chỉnh hoặc các hình thức phù hợp khác.
e) Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ tại vãn phòng cơ quan có thẩm quyền giải
quyêt thủ tục quy định tại Điều 4 của Quy định này;
- Đổi với ữường hợp nộp trực tiếp: Sau khỉ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu
không đúng quy định, hướng dân hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, cấp giấy
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hẹn trả kết quả; cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục tiến hành <hẩm định
hô sơ: nêu đủ điêu kiện, có văn bản chấp thuận và cấp phép thỉ công.
- Đổi với ừ-ường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bim chính hoặc bằng các
hình thức phủ hợp khác): Trường hợp hồ sơ chưa đúng theo quy định, chậm
nhât sau 02 ngày làm việc kê từ ngày nhận hô sơ cơ quan có thấm quyền phải cổ
văn bản hướng dân cho tố chức, cá nhân hoàn thiện; nểu đủ điều kiện, có văn
bản châp thuận và cấp phép thi công.
Trường hợp không chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả
ỉời và nêu rõ lý do. Việc yêu câu bố sung hô sơ chỉ được thực hiện không quá
một lân trong suôt quá trình giải quyết hồ sơ. "
8. Sửa đổi Khoản 2, Khoản 4 và Khoản 6 Điều 9 như sau:
a) Sửa đổi Khoản 2, Điều 9 như sau:
"2. Hạn chế đào đường để thi công các công trình nằm trong phạm vi bảo
vệ kêt câu hạ tâng giao thông đường bộ vào các ngày lê trong năm theo quy
định của Nhà nước.
Hạn chế đào đường để thi công các công trình nằm trong phạm vỉ bảo vệ
kêt câu hạ tâng giao thông đường bộ vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, từ ngày
23 tháng Chạp đên ngày mùng 08 tháng Giêng năm sau (theo Ẵm lịch). Chủ đầu
tư có trách nhiệm thu dọn, tái lập và hoàn trả lại mặt băng theo đúng quy định
trước ngày 18 tháng Chạp (theo Âm lịch).
Chỉ xem xét cấp phép mới cho các công trình cỏ rào chắn chiếm dụng mặt
đường từ tháng 12 (Dương lịch) cho đến hết Tết Nguyên đán (Mùng 8 tháng
Giêng) đôi với các công trình sử dụng nguôn von ODA; công trình xử lý khắc
phục sự cổ câu, đường bộ; công trình phục vụ lê, hội, hoạt động chính trị theo
Ke hoạch do úy ban nhân dân thành phố ban hành. "
b) Sửa đổi Khoản 4, Điều 9 như sau:
"4. Khi thi công lắp đặt công trình ngầm băng qua các tuyến Quốc lộ, khu
vực trung tâm thành pho, tuyến đường có mật độ giao thông cao, khu vực công
cộng, đường phố chính thi công bằng biện nháp khoan ngầm, ừ-ường hợp không
thê khoan ngâm mới sử dụng biện pháp đào cãt mặt đường.
Giao Sở Giao thông vận tải xây dựng và ban hành hướng dân vê các biện
pháp khoan kích ngâm, khoan kéo ông. "
c) Sửa đổi Khoản 6, Điều 9 như sau:
Trong quả trình thực hiện dự án sử dụng mọi nguồn vốn, chủ đầu tư và
các đơn vị liên quan phải thực hiện đủng quy định vê quản lý chât lượng công
trình xây dựng, quản lý và bảo vệ kết câu hạ tâng giao thông đường bộ hiện
hành.
"ố.

a) Nếu tại công trình có to chức, cá nhân vỉ phạm và bị xử lý vi phạm hành
chỉnh mà to chức, cả nhân đó chưa chấp hành quyết định xử lý vỉ phạm hành
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chính thì cơ quan có thẩm quyền cấp phép thỉ công tạm thời không tiếp nhận hồ
sơ để nghị câp phép có tên chủ đầu tư (hoặc đơn vị cung ứng dịch vụ), nhà thâu
thi công, tư vẩn giám sát có liên quan đến công trình đã bị xử lỷ vi phạm hành
chính đỏ cho đên khỉ tô chức, cá nhân châp hành đúng theo qưyêt định xử lý vi
phạm hành chính đó.
b) Giao Sở Giao thông vận tải công bổ rộng rãi kết quả đánh giá các đơn
vị có liên quan thường xuyên vi phạm hành chính frên phương tiện thông tin đại
chúng và công thông tin điện tử của Sở.
ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thanh tra Sở Giao thông vận tải cỏ
trách nhiệm cập nhật, báo cáo kết quả tong kết vào ngày 25 hàng tháng về Sở
Giao thông vận tải danh sách các chủ đâu tư, nhà thâu thỉ công, tư vân giám
sát, tô chức, cá nhân vi phạm và kết quả xử lý đế Sở tông hợp. Đây ỉà một trong
những tiêu chí đê Sở Giao thông vận tải xem xét đánh giả thỉ đua hàng năm đối
với Uy ban nhân dân các quận, huyện."
9. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 như sau:
a) Sửa đối Khoản 1, Điều 12 như sau:
"ỉ. Các cơ quan quản ỉỷ đường bộ là đầu mối tiếp nhận các kế hoạch và
yêu câu thỉ công của các tô chức (kế cả đường do quận, huyện frên địa bàn quản
lỷ) và báo cáo vê Sở Giao thông vận tải vào trước ngày 10 tháng 12 hàng năm."
b) Sửa đối Khoản 2, Điều 12 như sau:
"2. Trước thảng 10 hàng năm, các tô chức, cá nhân có nhu câu thỉ công
công trình năm trong phạm vỉ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang
khai thác phải đăng kỷ danh mục các dự án có nhu cầu (trừ các tuyến đường
chuyên dùng trong các khu chế xuất, khu công nghiệp) cho các cơ quan thực
hiện chức năng quản lỷ nhà nước đổi với đường bộ, đường pho và úy ban nhân
dân các quận, huyện, phường xã, thị trấn (trong danh mục nêu rõ về vị trí đào,
yêu câu kỹ thuật đôi với phui đào, kế hoạch thực hiện). Trên cơ sở đăng kỷ, các
cơ quan quản lý nhà nước về đường bộ, đường phổ phoi hợp với úy ban nhân
dân các quận, huyện tông hợp và để xuât kê hoạch phổi hợp cụ thế giữa các tố
chức, cá nhân đê Sở Giao thông vận tải tong hợp và thông báo cho các to chức,
cá nhân phôi hợp thực hiện đồng bộ. "
10. Sửa đổi Khoản 4, Khoản 7 Điều 15 như sau:
a) Sửa đổi Khoản 4, Điều 15 như sau:
"4. Các đơn vị thỉ công phải dự trù đủ khối lượng vật tư sử dụng theo tiến
độ thi công, thi công đên đâu thì tập kết vật tư đến đó; trường hợp vật tư không
dùng hêt thì ngay trong đêm phải vận chuyến đi nơi khác, không đế rơi vãi trên
mặt đường. Trong thời gian ngừng thỉ công, không được tập kết vật tư, thiết bị,
xe máy thi công tại công trường đế đảm bảo thông thoảng đường pho và mỹ
quan đô thị. Nghiêm cẩm việc tập kết vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng tại những
khu vực chưa thi công.
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- Thời gian tập kết vật tư phục vụ thi công thực hiện theo đủng giấy phép
đifợc cấp
b) Sửa đổi Khoản 7, Điều 15 như sau:
"7. Tất cả khối lượng vật liệu phục vụ thỉ công không được tập kết trực tiếp
trên vỉa hè, dưới lòng đường, phải đựng trong bao và chuyên ngay lên phương
tiện vận tải đê vận chuyên ra khỏi công trường. Thời gian được phép tập kết ỉà
thời gian được phép thỉ công theo giấy phép thi công nhưng không được tập kết
trong khoảng thời gian từ 05 giờ 00 đến 22 giờ 00.
Riêng trên địa bàn Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 10, quận Bình
Thạnh, quận Phú Nhuận, vật liệu rời phục vụ thi công phải chứa đựng trong
bao; vật liệu ướt phục vụ thi công phải được chứa đựng trong bao, thùng
chứa,... không đê nước tràn ra lòng đường, vỉa hè.
Phương tiện vận tải để tập kết vật tư, vật liệu xây dựng và vận chuyển đất
đào ra khỏi công trường băt buộc phải được rửa sạch, phủ kín bạt thùng xe
trước khi lưu thông vào, ra khỏi công trường. Trường hợp đế vật tư trôi làm tắc
nghẽn hệ thông thoát nước, ngoài việc bị xử phạt theo quy định, đơn vị thỉ công
phải tô chức nạo vét trả lại nguyên trạng ban đẩu và thông báo trước cho đơn vị
quản lý hệ thông thoát nước theo phân cấp đế kiếm tỉ-a, theo dõi; nếu không tự
thực hiện được thì phải thuê đơn vị quản lý hệ thong thoát nước theo phân cấp
nạo vét. Vệ sinh sạch sẽ khu vực xung quanh công trường sau khi kết thúc thỉ
công trong ngày."
11. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 như sau:
a) Sửa đổi Khoản 1, Điều 16 như sau:
"1. Các cơ quan quản ỉỷ frực tiếp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, Thanh ừ-a Sở
Giao thông vận tải, Thanh tra xây dựng cỏ trách nhiệm cung cấp sô điện thoại
nóng của đơn vị và lãnh đạo phụ trách cho Sở Giao thông vận tải đế thông bảo
rộng rãi cho các đơn vị liên quan và phôi hợp xử lý các sự co xảy ra trên đường
bộ đang khai thác. Sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật phải được cơ quan quản ỉỷ
trực tiêp hệ thông hạ tầng kỹ thuật phân loại và xử lý theo quy định về quản lý
và bảo trì chât lượng công ừ-ình xây dựng hiện hành của các cơ quan quản lý
tỉ-ực tiêp hệ thông hạ tâng kỹ thuật.
Các cơ quan quản ỉỷ trực tiếp hệ thống hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm rà
soát, thông kê các dạng xử lý sự cố của ngành, cung câp Quy trình xử lỷ các sự
cổ đoi với từng ngành cho Sở Giao thông vận tải đê công bô rộng rãi. Trường
hợp các cơ quan quản lý trực tiếp hệ thong hạ tầng kỹ thuật không cung câp,
trong quá trình Men khai phải thực hiện theo Điêu 6, Điều 7, Điêu 8 của Quy
định này. "
b) Sửa đổi Khoản 2, Điều 16 như sau:
"2. Xử lý sự cổ đổi với các công trình thiết yếu: Khi phát hiện hoặc nhận
được thông tin về sự cổ công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kêt câu hạ
tầng giao thông đường bộ, chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người được giao quản
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lỷ, sử dụng công trình thiết yếu phải có trách nhiệm khắc phục ngay sự cố và
thực hiện đây đủ các quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp không
khãc phục kịp thời gây ảnh hưởng đên giao thông đường bộ, cơ quan quản lý
đường bộ tô chức khắc phục đê đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn. Chủ
đâu tư, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý, sử dụng công trình thiêt yêu
phải chịu toàn bộ ừ-ách nhiệm và kinh phí khắc phục sự cố. "
Điều 2. Hiệu lực, điều khoản chuyển tiếp
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2018. Bãi bỏ Khoản 6,
Điều 7, Khoản 1, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Khoản 3, Khoản 4, Điều 12,
Điều 13, Điều 14 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014
của ủv ban nhân dân thành uhố.
Các nội dung khác không được đề cập trong Quyết định này vẫn thực hiện
theo các quy định ban hành tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20
tháng 02 năm 2014 của ủy ban nhân dân thành phố.
Đối với các công trình đã được phê duyệt hoặc đã nộp đầy đủ hồ sơ đến cơ
quan có thấm quyền về chấp thuận xây dựng, cấp phép thi công công trình thiết
yếu trước thời điếm Quyết định này có hiệu lực thì vẫn áp dụng theo các nội
dung tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014.
Điều 3. Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện về yêu cầu kỹ
thuật khi thi công các công trình nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông đường bộ đế triển khai thực hiện thống nhất.
Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, thủ trưởng các sở,
ban-ngành thành phố, Chủ tịch úy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng
các tố chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu QH TP HCM;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- UBMTTQ VN TP;
- Các cơ quan báo, đài;
- VPUB: CVP, PVP/ĐT;
.
- Phòng TH, ĐT, KT, Ticố;
- Lưu: VT. (ĐT-HS) í .60

TM. ÚY BAN NHÂN DÂN

Trân Vĩnh Tuyên

PHỤ LỤC la

ị)ơn đề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời điểm vói cấp phép
ay dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng
giao thông đường bộ
kèm theo Quyết định sỗbO/2018/QĐ-UBND ngày o^-thángý năm 2018
của Úy ban nhân dân thành phổ)
(1)
(2)
Số :

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

Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày .... tháng ... năm 201..

ĐƠN ĐÈ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DựNG CÙNG THỜI ĐIỂM VỚI CẤP
PHÉP THI CÔNG XÂY DựNG CÔNG TRÌNH THIÉT YÉU TRONG PHẠM
VI BẢO VỆ KÉT CẢU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG Bộ
Chấp thuận xây dựng cùng thòi điểm với cấp phép thi công ...(3)...
Kính gửi:
(4)
- Căn cứ 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 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ
Trưởng Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện một số điều của 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 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ
Trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Thông tư sổ
50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải
về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/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 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2013 của
ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về thi công 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;
- Căn cứ Quyết định số ..../2018/QĐ-UBND ngàỵ .... tháng .... năm 2018 của
ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết
định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2013 của ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về thi công 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,
- Căn cứ (...5..).
- (
2....) đề nghị được Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi
công (...6...) tại
Thời gian thi công bắt đầu từ ngày ...tháng ... năm ... đến
hết ngày ...tháng ... năm ...
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Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:
+ (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư).
+ (...8...) (bản chính)..
+ (...9...)
^
(...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 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. 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.
(...2...) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kể 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:
Thông tin các đơn vị liên quan:
Thông tin các đơn vị liên quan:
- Công ty tư vấn giám sát: ...(11)...; họ và tên giám sát trưởng
số điện thoại
liên lạc: .ề.(12)...
- Công ty thi công: ...(13)...; họ và tên chỉ huy trưởng công trình:...; số điện
thoại liên lạc: ...(14)..../.
Nơi nhận:
- Như trên;
^
2
)
.

;
•

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

- Lưu VT.
Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị
(1) Tên tố chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị
(nêu 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,; ví dụ
"Câp phép thi công đường ông câp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kêt câu 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) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan
quản lý đường bộ có thâm quyên.
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(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi
công.
(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên đường/quốc lộ, thuộc địa bàn quận/huyện nào.
(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó 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.
(11) Tên đơn vị tư vấn giám sát
(12) Số điện thoại bàn của công ty và điện thoại di động của giám sát trưởng.
(13) Tên đơn vị thi công
(14) Số điện thoại bàn của công ty và điện thoại di động của chỉ huy trưởng./.

