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THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Hồ sơ của: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi;
Địa chỉ: số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.29.H48-200827-0002.
Người nộp hồ sơ: Ông Lê Văn Tâm; điện thoại liên hệ: 0914244079.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường do Sở
Giao thông vận tải quản lý (đường tỉnh và quốc lộ uỷ thác) cho Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi (gọi tắt là Công ty).
Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi đề nghị Công ty
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cụ thể như sau:
1. Về thành phần hồ sơ
Bổ sung 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.
2. Về nội dung hồ sơ xin cấp phép thi công công trình
- Tổ chức giao thông: Bổ sung đầy đủ các loại báo hiệu đường bộ theo
đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN
41:2019/BGTVT.
- Biện pháp tổ chức thi công công trình: Vì đường ống cấp nước đi sát
mép ngoài mương thoát nước dọc, nhưng theo biện pháp tổ chức thi công công
trình của Công ty nêu trong hồ sơ xin phép thi công là thi công đào mương đặt
ống bằng thủ công kết hợp cơ giới là chưa phù hợp, sẽ gây hư hỏng kết cấu hệ
thống thoát nước dọc tuyến ĐT.623B. Nếu Công ty có kế hoạch thi công đào
mương đặt ống đoạn tuyến nào bằng cơ giới thì nêu rõ trong hồ sơ xin phép thi
công công trình để Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi có cơ sở cấp phép thi
công, thanh tra, kiểm tra công trình nêu trên trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ
tầng giao thông đường bộ theo đúng quy định.
Đề nghị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi bổ
sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung trên và gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở
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Giao thông vận tải Quảng Ngãi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để được giải quyết theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và
xây dựng Quảng Ngãi;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, QLGT (Lâm).
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