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MỤC LỤC
Trang
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
31-01-2019- Quyết ñịnh số 453/Qð-UBND về việc công bố thủ tục hành
chính ñặc thù trong lĩnh vực ñường bộ thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Sở Giao thông vận tải.
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 453/Qð-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính ñặc thù trong lĩnh vực ñường bộ
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07 tháng 8 năm
2017 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh liên quan ñến
kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục
hành chính;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 183/TTrSGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh 12 thủ tục ñặc thù trong lĩnh vực ñường
bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính ñăng tải trên Cổng thông
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tin ñiện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại ñịa chỉ
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2019.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Giao thông
vận tải, Thủ trưởng Ban Quản lý các Khu ñô thị chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân quận - huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 453/Qð-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN
TIẾP NHẬN CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
STT Tên thủ tục
Lĩnh vực ñường bộ
1. Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông ñường bộ
2. Thủ tục gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo
vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ
3. Thủ tục cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ
4. Thủ tục chấp thuận xây dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi công xây dựng
công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường
bộ
B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN
TIẾP NHẬN CỦA CÁC BAN QUẢN LÝ
STT Tên thủ tục
Lĩnh vực ñường bộ
1. Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông ñường bộ
2. Thủ tục gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo
vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ
3. Thủ tục cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ
4. Thủ tục chấp thuận xây dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi công xây
dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
ñường bộ
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C. DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY
BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN
STT Tên thủ tục
Lĩnh vực ñường bộ
1. Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông ñường bộ
2. Thủ tục gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo
vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ
3. Thủ tục cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ
4. Thủ tục chấp thuận xây dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi công xây
dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
ñường bộ
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PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN
TIẾP NHẬN CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
I. Lĩnh vực ñường bộ:
1. Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, ñơn vị có nhu cầu xây dựng công trình thiết yếu trong phạm
vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên hệ thống ñường bộ do Sở Giao
thông vận tải quản lý chuẩn bị hồ sơ theo qui ñịnh và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả Sở Giao thông vận (ñịa chỉ: 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận
1, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ hai ñến thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút ñến
11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút ñến 17 giờ 00 phút; sáng thứ Bảy từ 7giờ
30 phút ñến 11giờ 30 phút) hoặc gửi qua hệ thống bưu chính ñến Sở Giao thông vận
tải.
Quy ñịnh danh mục hệ thống hạ tầng giao thông ñường bộ do Sở Giao thông vận
tải quản lý ñược cập nhật thường xuyên và ñăng tại link:
http://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/caicachhanhchinh/Lists/Posts/AllPosts.aspx?Categ
oryId=16 (Vào mục cải cách hành chính => các hạng mục phân cấp)
Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ
sơ có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp;
+ Trường hợp nộp hồ sơ qua ñường bưu ñiện hoặc thực hiện qua môi trường
mạng, nếu thành phần hồ sơ chưa ñầy ñủ theo quy ñịnh, trong thời hạn 02 ngày làm
việc, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy
ñịnh, Sở Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận xây dựng công trình. Trường hợp
không chấp thuận xây dựng phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
Bước 4: Tổ chức, ñơn vị căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận nhận kết quả giải
quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải.
2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
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Sở Giao thông vận tải hoặc qua ñường bưu ñiện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Bản chính ðơn ñề nghị chấp thuận xây dựng công trình theo mẫu quy ñịnh;
- Bản chính hồ sơ thiết kế, trong ñó có bình ñồ, trắc dọc, trắc ngang, vị trí ñoạn
tuyến có xây dựng công trình, thể hiện ñầy ñủ tọa ñộ (theo hệ VN 2000), cao ñộ (theo
mốc cao ñộ Hòn Dấu). Bản vẽ phải thể hiện ñầy ñủ vị trí các công trình hiện hữu nằm
trong khu vực xây dựng công trình và khu vực ảnh hưởng bởi việc xây dựng công
trình có xác nhận của ñơn vị quản lý công trình ngầm hiện hữu, trong ñó thành phần
hồ sơ ñính kèm theo các tập tin ñịnh dạng *.dwg và *.pdf hoặc tương tự nhằm 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 thi
công, ñối với công trình xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình ñường bộ phức tạp
khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có chứng thực hoặc bản sao
kèm theo bản chính ñể ñối chiếu);
- Trường hợp công trình xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa ñường bộ
phải có thông tin về khoảng cách theo phương thẳng ñứng từ công trình thiết yếu ñến
mặt ñất, từ công trình ñến mép ngoài dải phân cách giữa.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ theo quy
ñịnh.
5. ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, ñơn vị là chủ ñầu tư dự
án gồm công trình trên hệ thống ñường bộ do các Khu Quản lý giao thông ñô thị,
Trung tâm Quản lý ñường hầm sông Sài Gòn ñược Sở Giao thông vận tải phân cấp
quản lý hàng năm; Tất cả các công trình trồng trụ ñiện lực, thông tin - viễn thông,
quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trong phạm vi
quản lý của Sở Giao thông vận tải; ðối với các trường hợp cụ thể khác, các công
trình ñược ñầu tư xây dựng theo pháp luật về ñầu tư, ñầu tư theo hình thức ñối tác
công tư (PPP).
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải
7. Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận xây dựng công trình hoặc
văn bản không chấp thuận nêu rõ lý do.
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8. Phí, lệ phí: Không
9. Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị xây dựng công trình theo mẫu Phụ
lục 1 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày ngày 20 tháng 02
năm 2014.
10. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày ngày 20 tháng 02 năm 2014 về việc
ban hành Quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quyết ñịnh 30/2018/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 Sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều tại Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân thành phố quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ.
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Mẫu ðơn ñề nghị xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng
giao thông ñường bộ

TÊN CƠ QUAN ðƠN VỊ (1)
CHỦ ðẦU TƯ (2)
Số: ….........…..
V/v ñề nghị gia hạn chấp thuận
xây dựng công trình …..(3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 201…

Kính gửi: ……………….. (4)

- Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính
phủ Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñiều của Nghị ñịnh số
11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số
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 ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông ñường bộ;
- Căn cứ Quy ñịnh về xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm
theo Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết ñịnh số 30/2018/2014/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều tại Quyết
ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành
phố quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông ñường bộ.
- (….5..…)
- (…..2…..) ñề nghị ñược chấp thuận xây dựng công trình (......6.....) trong phạm
vi bào vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ của (.....7.....).
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Gửi kèm theo các tài liệu sau:
- Hồ sơ thiết kế của (.....6.....)
- Bản sao (.....8.....) Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết kế của (.....6.....) do
(.....9.....) thực hiện).
- (.....10.....)
- (…..2….) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không ñòi bồi
thường khi ngành ñường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; ñồng thời, hoàn chỉnh
các thủ tục theo quy ñịnh của pháp luật có liên quan ñể công trình ñược gia hạn xây
dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.
ðịa chỉ liên hệ: ……….
Số ñiện thoại: ………..
Nơi nhận:

- Như trên;
- ……………….;
- ……………….;
- Lưu VT.

(……2……)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu)

Hướng dẫn nội dung ghi trong ðơn ñề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề nghị
(nếu có)
(2) Tên ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề nghị chấp thuận xây dựng công trình.
(3) Ghi vắn tắt tên công trình, tên ñường, ñịa ñiểm; ví dụ “Chấp thuận xây dựng
ñường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
ñường bộ của ñường ðiện Biên Phủ, thuộc ñịa 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 ñầu tư hoặc phê duyệt ñầu tư công trình của cấp có
thẩm quyền.
(6) Ghi rõ, ñầy ñủ tên, nhóm dự án của công trình.
(7) Ghi rõ tên ñường, cấp kỹ thuật của ñường hiện tại và theo quy hoạch, lý trình,
phía bên trái, hoặc bên phải tuyến ñường, cắt vị trí cắt ngang qua ñường (nếu có).
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(8) Bản sao có xác nhận của chủ ñầu tư (nếu công trình xây lắp qua cầu, hầm hoặc
các công trình ñường bộ phức tạp khác).
(9) Tổ chức tư vấn (ñộc lập với tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) ñược phép hành
nghề trong lĩnh vực công trình ñường bộ.
(10) Các tài liệu khác nếu (….2….) thấy cần thiết./.

12

CÔNG BÁO/Số 12+13/Ngày 15-3-2019

2. Thủ tục gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ:
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, ñơn vị có nhu cầu gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên hệ thống ñường bộ do Sở
Giao thông vận tải quản lý chuẩn bị hồ sơ theo qui ñịnh và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận (ñịa chỉ: 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé,
quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ hai ñến thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút
ñến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút ñến 17 giờ 00 phút; sáng thứ Bảy từ
7giờ 30 phút ñến 11giờ 30 phút) hoặc gửi qua hệ thống bưu chính ñến Sở Giao thông
vận tải.
Quy ñịnh danh mục hệ thống hạ tầng giao thông ñường bộ do Sở Giao thông vận
tải quản lý ñược cập nhật thường xuyên và ñăng tải tại link:
http://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/caicachhanhchinh/Lists/Posts/AllPosts.aspx?Categ
oryId=16 (Vào mục cải cách hành chính => các hạng mục phân cấp)
Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ
sơ có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp.
+ Trường hợp nộp hồ sơ qua ñường bưu ñiện: nếu thành phần hồ sơ chưa ñầy ñủ
theo quy ñịnh, trong thời hạn 02 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải thông báo bằng
văn bản hướng dẫn ñến tổ chức hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh, Sở
Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận gia hạn xây dựng công trình. Trường hợp
không chấp thuận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
Bước 4: Tổ chức, ñơn vị căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận nhận kết quả giải
quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải.
2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
Sở Giao thông vận tải hoặc nộp qua ñường bưu ñiện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Bản chính ðơn ñề nghị gia hạn xây dựng công trình (theo mẫu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
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4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ theo quy
ñịnh.
5. ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, ñơn vị là chủ ñầu tư dự
án gồm công trình trên hệ thống ñường bộ do các Khu Quản lý giao thông ñô thị,
Trung tâm Quản lý ñường hầm sông Sài Gòn ñược Sở Giao thông vận tải phân cấp
quản lý hàng năm; Tất cả các công trình trồng trụ ñiện lực, thông tin - viễn thông,
quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trong phạm vi
quản lý của Sở Giao thông vận tải; ðối với các trường hợp cụ thể khác, các công
trình ñược ñầu tư xây dựng theo pháp luật về ñầu tư, ñầu tư theo hình thức ñối tác
công tư (PPP).
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải
7. Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận gia hạn xây dựng công
trình hoặc văn bản không chấp thuận nêu rõ lý do.
8. Phí, Lệ phí: không
9. Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị xây dựng công trình theo mẫu Phụ
lục 2 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày ngày 20 tháng 02
năm 2014
10. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thời gian gia hạn chỉ
gia hạn một (01) lần với thời gian không quá 12 tháng.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày ngày 20 tháng 02 năm 2014 về việc
ban hành Quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quyết ñịnh 30/2018/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 Sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều tại Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân thành phố quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ.
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Mẫu ðơn ñề nghị gia hạn xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ
tầng giao thông ñường bộ
TÊN CƠ QUAN ðƠN VỊ (1)
CHỦ ðẦU TƯ (2)
Số: ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 201…

V/v ñề nghị gia hạn chấp thuận
xây dựng công trình …..(3)
Kính gửi: ………........……….. (4)

- Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính
phủ Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñiều của Nghị ñịnh số
11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số
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 ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông ñường bộ;
- Căn cứ Quy ñịnh về xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm
theo Quyết ñịnh số 09/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết ñịnh số 30/2018/2014/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều tại Quyết
ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành
phố quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông ñường bộ;
- (….5……)
- (…..2…..) ñề nghị ñược gia hạn xây dựng công trình, nêu rõ lý do gia hạn.
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Gửi kèm theo các tài liệu sau:
- Bản sao chụp Văn bản chấp thuận xây dựng công trình;
- (….6….);
- (…..2….) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không ñòi bồi
thường khi ngành ñường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; ñồng thời, hoàn chỉnh
các thủ tục theo quy ñịnh của pháp luật có liên quan ñể công trình ñược gia hạn xây
dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận gia hạn.
ðịa chỉ liên hệ: ……….
Số ñiện thoại: ………..
(…2……)

Nơi nhận:

- Như trên;
- ……………….;
- ……………….;
- Lưu VT.

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

Hướng dẫn nội dung ghi trong ðơn ñề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề
nghị (nếu có)
(2) Tên ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề nghị gia hạn xây dựng công trình.
(3) Ghi vắn tắt tên công trình, tên ñường, ñịa ñiểm; ví dụ “Gia hạn xây dựng
ñường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
ñường bộ của ñường ðiện Biên Phủ, thuộc ñịa 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 ñầu tư hoặc phê duyệt ñầu tư công trình của cấp
có thẩm quyền.
(6) Các tài liệu khác nếu (….2….) thấy cần thiết./.
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3. Thủ tục cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm
vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ:
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, ñơn vị có nhu cầu xin giấp phép thi công xây dựng công trình
thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên hệ thống
ñường bộ do Sở Giao thông vận tải quản lý chuẩn bị hồ sơ theo qui ñịnh và nộp hồ sơ
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải ñược phân công như sau:
+ ðối với các công trình thuộc nguồn vốn ODA; các công trình lắp ñặt trạm
dừng nhà chờ xe buýt: tại Sở Giao thông vận tải, số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến
Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, từ thứ hai ñến thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ
30 phút ñến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút ñến 17 giờ 00 phút; sáng thứ
Bảy từ 7giờ 30 phút ñến 11giờ 30 phút)
+ Các dự án, công trình còn lại:
 Trên ñịa bàn các quận 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Tân Bình, Phú Nhuận, Tân Phú,
Bình Tân: tại Khu Quản lý giao thông ñô thị số 1, ñịa chỉ số 03 ñường 3/2, phường
11, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh .
 Trên ñịa bàn các quận 2, 9, Thủ ðức, Bình Thạnh: tại Khu Quản lý giao thông
ñô thị số 2, ñịa chỉ số 360 ñường Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, quận 9,
Thành phố Hồ Chí Minh .
 Trên ñịa bàn các quận 12, quận Gò Vấp, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi: tại
Khu Quản lý giao thông ñô thị số 3, ñịa chỉ số 1002 Quốc lộ 1, phường Thạnh Xuân,
quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh .
 Trên ñịa bàn các quận 7, 8, huyện Nhà Bè, huyện Cần giờ, huyện Bình Chánh:
tại Khu Quản lý giao thông ñô thị số 4, ñịa chỉ số 272 Cô Bắc, phường Cô Giang,
quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 Riêng hai tuyến ñường Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ: nộp hồ sơ tại Trung tâm
Quản lý ñường hầm sông Sài Gòn, ñịa chỉ số 2 ñường Mai Chí Thọ, phường Thủ
Thiêm, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ thứ hai ñến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút ñến 11 giờ 30 phút, buổi
chiều từ 13 giờ 00 phút ñến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy từ 07 giờ 30 phút
ñến 11 giờ 30 phút.
Công tác phân công ñơn vị nhận hồ sơ triển khai trên cơ sở:
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+ Quyết ñịnh số 42/2002/Qð-UBND ngày 25/4/2002 của Ủy ban nhân dân
Thành phố về việc thành lập Khu Quản lý Giao thông ñô thị trực thuộc Sở Giao
thông - Công chính; Quyết ñịnh số 4156/2005/Qð-UBND ngày 12/8/2005 của Ủy
ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Khu Quản lý Giao thông ñô thị số 1 trực
thuộc Sở Giao thông - Công chính;
+ Quyết ñịnh số 354/Qð-UBND ngày 25/01/2005 của Ủy ban nhân dân Thành
phố về việc thành lập Khu Quản lý Giao thông ñô thị số 02 trực thuộc Sở Giao thông
- Công chính;
+ Quyết ñịnh số 4964/Qð-UBND ngày 26/9/2005 của Ủy ban nhân dân Thành
phố về việc thành lập Khu Quản lý Giao thông ñô thị số 3 trực thuộc Sở Giao thông Công chính;
+ Quyết ñịnh số 3338/Qð-UBND ngày 20/7/2006 của Ủy ban nhân dân Thành
phố về việc thành lập Khu Quản lý Giao thông ñô thị số 4 trực thuộc Sở Giao thông Công chính);
+ Quyết ñịnh số 410/Qð-UBND ngày 26/8/2010 của Ủy ban nhân dân Thành
phố về việc thành lập Trung tâm Quản lý ñường hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn;
Quyết ñịnh số 3783/Qð-UBND ngày 20/01/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về
việc ñổi tên Trung tâm Quản lý ñường hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn thành
Trung tâm Quản lý ðường hầm sông Sài Gòn.
Quy ñịnh danh mục hệ thống hạ tầng giao thông ñường bộ do Sở Giao thông vận
tải quản lý ñược cập nhật thường xuyên và ñăng tải tại link:
http://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/caicachhanhchinh/Lists/Posts/AllPosts.aspx?Categ
oryId=16 (Vào mục cải cách hành chính => các hạng mục phân cấp)
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ
sơ:
+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết
quả trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn trực tiếp hoặc
có văn bản hướng dẫn (ñối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính)
ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Giải quyết hồ sơ
Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược ñầy ñủ hồ sơ theo quy
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ñịnh, Sở Giao thông vận tải cấp Giấy phép thi công xây dựng. Trường hợp không
chấp thuận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
Bước 4: Tổ chức, ñơn vị căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận nhận kết quả giải
quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ tại nơi ñược ghi giấy hẹn.
2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại:
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Giao thông vận tải hoặc
nộp hồ sơ qua mạng tại cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố
(http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn);
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Khu Quản lý giao thông ñô thị số 1;
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Khu Quản lý giao thông ñô thị số 02;
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Khu Quản lý giao thông ñô thị số 3;
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Khu Quản lý giao thông ñô thị số 4,
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Quản lý ñường hầm sông Sài
Gòn;
- Hoặc qua ñường bưu ñiện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Bản chính ðơn ñề nghị cấp phép theo mẫu quy ñịnh;
- Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý ñường
bộ có thẩm quyền (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể ñối
chiếu);
- 02 bản thiết kế bản vẽ thi công, trong ñó có biện pháp tổ chức thi công bảo
ñảm an toàn giao thông ñã ñược phê duyệt theo quy ñịnh (Bản sao có chứng thực
hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể ñối chiếu).
Bản vẽ thiết kế bao gồm các thành phần như sau: bình ñồ, trắc dọc, trắc ngang,
vị trí ñoạn tuyến có xây dựng công trình, thể hiện ñầy ñủ tọa ñộ, cao ñộ theo hệ tọa
ñộ chuẩn Quốc gia. Các bản vẽ phải thể hiện ñầy ñủ vị trí các công trình hiện hữu
nằm trong khu vực xây dựng công trình và khu vực ảnh hưởng bởi việc xây dựng
công trình, trong ñó thành phần hồ sơ ñính kèm theo các tập tin ñịnh dạng *.dwg và
*.pdf hoặc tương tự nhằm phục vụ cập nhật dữ liệu (các tập tin không bắt buộc phải
có trong thành phần hồ sơ).
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b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ theo quy
ñịnh.
5. ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, ñơn vị là chủ ñầu tư dự
án gồm công trình trên hệ thống ñường bộ do các Khu Quản lý giao thông ñô thị,
Trung tâm Quản lý ñường hầm sông Sài Gòn ñược Sở Giao thông vận tải phân cấp
quản lý hàng năm; Tất cả các công trình trồng trụ ñiện lực, thông tin - viễn thông,
quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trong phạm vi
quản lý của Sở Giao thông vận tải; ðối với các trường hợp cụ thể khác, các công
trình ñược ñầu tư xây dựng theo pháp luật về ñầu tư, ñầu tư theo hình thức ñối tác
công tư (PPP).
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận;
- Cơ quan phối hợp: Các Khu Quản lý Giao thông ñô thị, Trung tâm Quản lý
ðường hầm Sông Sài Gòn.
7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thi công công
trình hoặc văn bản không chấp thuận nêu rõ lý do.
8. Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai hành chính: ðơn ñề nghị cấp phép thi công
công trình theo mẫu Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND
ngày ngày 20 tháng 02 năm 2014.
9. Phí, lệ phí: Không.
10. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày ngày 20 tháng 02 năm 2014 về việc
ban hành Quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết ñịnh 30/2018/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 Sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều tại Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân thành phố quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ.
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Mẫu ñơn ñề nghị cấp phép thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ
tầng giao thông ñường bộ
TÊN CƠ QUAN ðƠN VỊ (1)
CHỦ ðẦU TƯ (2)
Số: ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 201…

V/v trình hồ sơ ñề nghị cấp giấy
phép thi công công trình….

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH
Cấp phép thi công (….3…..)
Kính gửi: ………………..(…4…)
- Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính
phủ Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñiều của Nghị ñịnh số
11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số
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 ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông ñường bộ;
- Căn cứ Quy ñịnh về thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm
theo Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết ñịnh số 30/2018/2014/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều tại Quyết
ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành
phố quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông ñường bộ;
- Căn cứ (….5….)
- (…..2…..) ñề nghị ñược cấp phép thi công (….6….) tại (….7….). Thời gian thi
công bắt ñầu từ ngày…. tháng….năm …. ñến hết ngày… tháng…năm…
Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:
+ (…5…) (bản sao có xác nhận của Chủ ñầu tư).
+ (...8…) (bản chính).
+ (…9…)
(….2….) xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không ñòi bồi
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thường khi ngành ñường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; ñồng thời, hoàn chỉnh
các thủ tục theo quy ñịnh của pháp luật có liên quan ñể công trình ñược triển khai xây
dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. ðồng thời (….2….) xin cam
kết thực hiện ñầy ñủ các biện pháp bảo ñảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy
ñịnh, hạn chế ùn tắc giao thông ñến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường.
(…2…) xin cam kết thi công theo ñúng Hồ sơ thiết kế ñã ñược (…10…) phê
duyệt và tuân thủ theo quy ñịnh của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực
hiện các biện pháp bảo ñảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy ñịnh, ñể xảy ra
tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (…2…) chịu
trách nhiệm theo quy ñịnh của pháp luật.
ðịa chỉ liên hệ: ………….
Số ñiện thoại: ……………
Nơi nhận:

- Như trên;
-………………….;
- Lưu VT.

(……2……)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu)

Hướng dẫn ghi trong ðơn ñề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề
nghị (nếu có)
(2) Tên ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề nghị cấp phép thi công (công trình
hoặc thi công trên ñường bộ ñang khai thác).
(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình ñề nghị cấp phép, quốc
lộ, ñịa phương; ví dụ “Cấp phép thi công ñường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm
vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñường bộ có thẩm quyền.
(6) Ghi ñầy ñủ tên công trình hoặc hạng mục công trình ñề nghị cấp phép thi
công.
(7) Ghi ñầy ñủ rõ lý trình, tên ñường/quốc lộ, thuộc ñịa bàn quận/huyện nào.
(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công(trong ñó có Biện pháp tổ chức thi công ñảm
bảo an toàn giao thông) ñã ñược 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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4. Thủ tục chấp thuận xây dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi công xây
dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
ñường bộ
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, ñơn vị có nhu cầu xây dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi
công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
ñường bộ trên hệ thống ñường bộ do Sở Giao thông vận tải quản lý chuẩn bị hồ sơ
theo qui ñịnh và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận
(ñịa chỉ: 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), từ
thứ hai ñến thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút ñến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13
giờ 00 phút ñến 17 giờ 00 phút; sáng thứ Bảy từ 7giờ 30 phút ñến 11giờ 30 phút)
hoặc gửi qua hệ thống bưu chính ñến Sở Giao thông vận tải.
Quy ñịnh danh mục hệ thống hạ tầng giao thông ñường bộ do Sở Giao thông vận
tải quản lý ñược cập nhật thường xuyên và ñăng tải tại link:
http://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/caicachhanhchinh/Lists/Posts/AllPosts.aspx?Categ
oryId=16 (Vào mục cải cách hành chính => các hạng mục phân cấp)
Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ
sơ có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp;
+ Trường hợp nộp hồ sơ qua ñường bưu ñiện: nếu thành phần hồ sơ chưa ñầy ñủ
theo quy ñịnh, trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền thông báo
bằng văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3:
Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh, Sở Giao thông
vận tải có văn bản chấp thuận xây dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi công xây
dựng công trình thiết yếu. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời, nêu
rõ lý do.
Bước 4: Tổ chức, ñơn vị căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận nhận kết quả giải
quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải.
2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
Văn phòng Sở Giao thông vận tải hoặc qua ñường bưu ñiện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
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a) Thành phần hồ sơ:
- Bản chính ðơn ñề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi
công xây dựng công trình thiết yếu theo mẫu quy ñịnh này.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể ñối chiếu 02 bản
thiết kế bản vẽ thi công, trong ñó có biện pháp tổ chức thi công bảo ñảm an toàn giao
thông ñã ñược phê duyệt theo quy ñịnh. Bản vẽ thiết kế bao gồm các thành phần như
sau: bình ñồ, trắc dọc, trắc ngang, vị trí ñoạn tuyến có xây dựng công trình, thể hiện
ñầy ñủ tọa ñộ, cao ñộ theo hệ tọa ñộ chuẩn Quốc gia. Các bản vẽ phải thể hiện ñầy ñủ
vị trí các công trình hiện hữu nằm trong khu vực xây dựng công trình và khu vực ảnh
hưởng bởi việc xây dựng công trình, trong ñó thành phần hồ sơ ñính kèm theo các tập
tin ñịnh dạng *.dwg và *.pdf hoặc tương tự nhằm phục vụ cập nhật dữ liệu (các tập
tin không bắt buộc phải có trong thành phần hồ sơ).
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể ñối chiếu trường
hợp hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, ñối với
công trình xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình ñường bộ phức tạp khác, phải có
Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế.
- Trường hợp công trình xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa ñường bộ
phải có thông tin về khoảng cách theo phương thẳng ñứng từ công trình thiết yếu ñến
mặt ñất, từ công trình ñến mép ngoài dải phân cách giữa.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy
ñịnh.
5. ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, ñơn vị là chủ ñầu tư dự
án gồm công trình trên hệ thống ñường bộ do các Khu Quản lý giao thông ñô thị,
Trung tâm Quản lý ñường hầm sông Sài Gòn quản lý; Tất cả các công trình trồng trụ
ñiện lực, thông tin - viễn thông, quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông ñường bộ; ðối với các trường hợp cụ thể khác, các công trình ñược ñầu tư xây
dựng theo pháp luật về ñầu tư, ñầu tư theo hình thức ñối tác công tư (PPP).
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải
7. Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai hành chính: ðơn ñề nghị chấp thuận xây dựng
cùng thời ñiểm cấp phép thi công theo mẫu Phụ lục 1a ban hành kèm theo Quyết ñịnh
số 30/2018/Qð-UBND ngày ngày 04 tháng 9 năm 2018.
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8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận xây
dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi công hoặc văn bản không chấp thuận nêu rõ lý
do.
10. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chấp thuận xây dựng
cùng thời ñiểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu áp dụng ñối với
công trình ñường dây tải ñiện, thông tin, viễn thông vượt phía trên ñường bộ có cột
nằm ngoài hành lang an toàn ñường bộ nhưng phải ñảm bảo quy ñịnh về phạm vi bảo
vệ trên không, giới hạn khoảng cách an toàn ñường bộ theo chiều ngang theo quy
ñịnh về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày ngày 20 tháng 02 năm 2014 về việc
ban hành Quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết ñịnh 30/2018/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 Sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều tại Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân thành phố quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ.
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Mẫu ðơn ñề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi
công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông ñường bộ
TÊN CƠ QUAN ðƠN VỊ (1)
CHỦ ðẦU TƯ (2)

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

Số : …………..

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …. tháng … năm 201..

ðƠN ðỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÙNG THỜI ðIỂM VỚI CẤP
PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM
VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ðƯỜNG BỘ
Chấp thuận xây dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi công ...(3)...
Kính gửi: ..................... (4)......................
- Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính
phủ Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñiều của Nghị ñịnh số
11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số
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 ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông ñường bộ;
- Căn cứ Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy ñịnh về thi công xây dựng
công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết ñịnh số 30/2018/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết
ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh,
- Căn cứ (…5..).
- (…..2….) ñề nghị ñược Chấp thuận xây dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi
công (…6…) tại (…7…). Thời gian thi công bắt ñầu từ ngày …tháng … năm ... ñến
hết ngày …tháng … năm ...
Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:
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+ (…5…) (bản sao có xác nhận của Chủ ñầu tư).
+ (…8…) (bản chính)..
+ (…9…)
(…2…) xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không ñòi bồi
thường khi ngành ñường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; ñồng thời, hoàn chỉnh
các thủ tục theo quy ñịnh của pháp luật có liên quan ñể công trình ñược triển khai xây
dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. ðồng thời (…2…) xin cam
kết thực hiện ñầy ñủ các biện pháp bảo ñảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy
ñịnh, hạn chế ùn tắc giao thông ñến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường.
(…2…) xin cam kết thi công theo ñúng Hồ sơ thiết kế ñã ñược (…10…) phê
duyệt và tuân thủ theo quy ñịnh của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực
hiện các biện pháp bảo ñảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy ñịnh, ñể xảy ra
tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (…2…) chịu
trách nhiệm theo quy ñịnh của pháp luật.
ðịa chỉ liên hệ: ………
Số ñiện thoại: ..............
Thông tin các ñơn vị liên quan:
Thông tin các ñơn vị liên quan:
- Công ty tư vấn giám sát: …(11)…; họ và tên giám sát trưởng …; số ñiện thoại
liên lạc: …(12)…
- Công ty thi công: …(13)…; họ và tên chỉ huy trưởng công trình:…; số ñiện
thoại liên lạc: …(14)…./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- ....................;
- ....................;
- Lưu VT.

(……2…..)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA
NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu)
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Hướng dẫn ghi trong ðơn ñề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề
nghị (nếu có).
(2) Tên ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề nghị cấp phép thi công (công trình
hoặc thi công trên ñường bộ ñang khai thác);
(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình ñề nghị cấp phép,; ví dụ
“Cấp phép thi công ñường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ
tầng giao thông ñường 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 ñường bộ có thẩm quyền.
(6) Ghi ñầy ñủ tên công trình hoặc hạng mục công trình ñề nghị cấp phép thi
công.
(7) Ghi ñầy rõ lý trình, tên ñường/quốc lộ, thuộc ñịa bàn quận/huyện nào.
(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong ñó có Biện pháp tổ chức thi công ñảm
bảo an toàn giao thông) ñã ñược 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 ñơn vị tư vấn giám sát
(12) Số ñiện thoại bàn của công ty và ñiện thoại di ñộng của giám sát trưởng.
(13) Tên ñơn vị thi công
(14) Số ñiện thoại bàn của công ty và ñiện thoại di ñộng của chỉ huy trưởng./.
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN
TIẾP NHẬN CỦA CÁC BAN QUẢN LÝ: CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG
NGHIỆP, KHU NAM, KHU TÂY BẮC, THỦ THIÊM, KHU CÔNG NGHỆ
CAO, KHU NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ CAO.
I. Lĩnh vực ñường bộ:
1. Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ:
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ TTHC
Tổ chức là chủ ñầu tư dự án có nhu cầu xây dựng công trình thiết yếu trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ lập 01 bộ hồ sơ ñề nghị, nộp
trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính ñến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chấp
thuận xây dựng công trình:
- Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp ñối với công trình trên các
tuyến ñường chuyên dụng nằm trong các khu chế xuất, khu công nghiệp;
- Ban Quản lý dự án Khu ñô thị mới Nam Thành phố, Ban Quản lý ðầu tư xây
dựng Khu ñô thị mới Tây Bắc, Ban Quản lý ðầu tư xây dựng Khu ñô thị mới Thủ
Thiêm, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp - Công
nghệ cao ñối với các tuyến ñường do các Ban Quản lý trực tiếp quản lý.
Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp
+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ: tiếp nhận và cấp biên nhận có hẹn ngày trả
kết quả cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn người nộp bổ sung,
hoàn thiện.
- Trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp
khác), nếu thành phần hồ sơ chưa ñầy ñủ theo quy ñịnh, trong thời hạn 02 ngày làm
việc, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ;
Bước 3: Giải quyết hồ sơ
Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh, cơ
quan có thẩm quyền cấp giấy chấp thuận xây dựng công trình có văn bản chấp thuận.
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Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
Bước 4: Chủ ñầu tư dự án căn cứ ngày hẹn trên biên nhận liên hệ cơ quan có
thẩm quyền cấp giấy chấp thuận xây dựng công trình nhận kết quả.
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc
- Nộp hồ sơ gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp
khác).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Bản chính ðơn ñề nghị chấp thuận xây dựng công trình theo mẫu quy ñịnh;
- Bản chính hồ sơ thiết kế, trong ñó có bình ñồ, trắc dọc, trắc ngang, vị trí ñoạn
tuyến có xây dựng công trình, thể hiện ñầy ñủ tọa ñộ (theo hệ VN 2000), cao ñộ (theo
mốc cao ñộ Hòn Dấu). Bản vẽ phải thể hiện ñầy ñủ vị trí các công trình hiện hữu nằm
trong khu vực xây dựng công trình và khu vực ảnh hưởng bởi việc xây dựng công
trình có xác nhận của ñơn vị quản lý công trình ngầm hiện hữu, trong ñó thành phần
hồ sơ ñính kèm theo các tập tin ñịnh dạng *.dwg và *.pdf hoặc tương tự nhằm 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 thi
công, ñối với công trình xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình ñường bộ phức tạp
khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có chứng thực hoặc bản sao
kèm theo bản chính ñể ñối chiếu);
- Trường hợp công trình xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa ñường bộ
phải có thông tin về khoảng cách theo phương thẳng ñứng từ công trình thiết yếu ñến
mặt ñất, từ công trình ñến mép ngoài dải phân cách giữa.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy
ñịnh.
5. ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, ñơn vị là chủ ñầu tư dự
án gồm công trình trên các tuyến ñường chuyên dụng nằm trong các khu chế xuất,
khu công nghiệp, các tuyến ñường do các Ban Quản lý trực tiếp quản lý.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và
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Công nghiệp, Ban Quản lý dự án Khu ñô thị mới Nam Thành phố, Ban Quản lý ðầu
tư xây dựng Khu ñô thị mới Tây Bắc, Ban Quản lý ðầu tư xây dựng Khu ñô thị mới
Thủ Thiêm, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp - Công
nghệ cao.
7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận xây
dựng công trình hoặc văn bản không chấp thuận nêu rõ lý do.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai hành chính: ðơn ñề nghị xây dựng công trình
(theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày
ngày 20 tháng 02 năm 2014).
10. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày ngày 20 tháng 02 năm 2014 về việc
ban hành Quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết ñịnh 30/2018/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 Sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều tại Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân thành phố quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ.
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Mẫu ðơn ñề nghị xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng
giao thông ñường bộ
TÊN CƠ QUAN ðƠN VỊ (1)
CHỦ ðẦU TƯ (2)
Số: ….........…..
V/v ñề nghị gia hạn chấp thuận
xây dựng công trình …..(3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 201…

Kính gửi: ……………….. (4)
- Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính
phủ Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñiều của Nghị ñịnh số
11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số
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 ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông ñường bộ;
- Căn cứ Quy ñịnh về xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm
theo Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết ñịnh số 30/2018/2014/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều tại Quyết
ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành
phố quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông ñường bộ.
- (….5..…)
- (…..2…..) ñề nghị ñược chấp thuận xây dựng công trình (......6.....) trong phạm
vi bào vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ của (.....7.....).
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Gửi kèm theo các tài liệu sau:
- Hồ sơ thiết kế của (.....6.....)
- Bản sao (.....8.....) Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết kế của (.....6.....) do
(.....9.....) thực hiện).
- (.....10.....)
- (…..2….) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không ñòi bồi
thường khi ngành ñường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; ñồng thời, hoàn chỉnh
các thủ tục theo quy ñịnh của pháp luật có liên quan ñể công trình ñược gia hạn xây
dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.
ðịa chỉ liên hệ: ……….
Số ñiện thoại: ………..
Nơi nhận:

- Như trên;
- ……………….;
- ……………….;
- Lưu VT.

(……2……)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu)

Hướng dẫn nội dung ghi trong ðơn ñề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề nghị
(nếu có)
(2) Tên ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề nghị chấp thuận xây dựng công trình.
(3) Ghi vắn tắt tên công trình, tên ñường, ñịa ñiểm; ví dụ “Chấp thuận xây dựng
ñường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
ñường bộ của ñường ðiện Biên Phủ, thuộc ñịa 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 ñầu tư hoặc phê duyệt ñầu tư công trình của cấp có
thẩm quyền.
(6) Ghi rõ, ñầy ñủ tên, nhóm dự án của công trình.
(7) Ghi rõ tên ñường, cấp kỹ thuật của ñường hiện tại và theo quy hoạch, lý trình,
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phía bên trái, hoặc bên phải tuyến ñường, cắt vị trí cắt ngang qua ñường (nếu có).
(8) Bản sao có xác nhận của chủ ñầu tư (nếu công trình xây lắp qua cầu, hầm hoặc
các công trình ñường bộ phức tạp khác).
(9) Tổ chức tư vấn (ñộc lập với tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) ñược phép hành
nghề trong lĩnh vực công trình ñường bộ.
(10) Các tài liệu khác nếu (….2….) thấy cần thiết./.
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2. Thủ tục gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ:
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Nộp hồ sơ TTHC:
Tổ chức là chủ ñầu tư dự án có nhu cầu gia hạn xây dựng công trình thiết yếu
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ lập 01 bộ hồ sơ ñề nghị,
nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính ñến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy
chấp thuận xây dựng công trình:
- Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp ñối với công trình trên các
tuyến ñường chuyên dụng nằm trong các khu chế xuất, khu công nghiệp;
- Ban Quản lý dự án Khu ñô thị mới Nam Thành phố, Ban Quản lý ðầu tư xây
dựng Khu ñô thị mới Tây Bắc, Ban Quản lý ðầu tư xây dựng Khu ñô thị mới Thủ
Thiêm, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp - Công
nghệ cao ñối với các tuyến ñường do các Ban Quản lý trực tiếp quản lý.
Bước 2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp,
+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ: tiếp nhận và cấp biên nhận có hẹn ngày trả
kết quả cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn người nộp bổ sung,
hoàn thiện.
- Trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp
khác), nếu thành phần hồ sơ chưa ñầy ñủ theo quy ñịnh, trong thời hạn 02 ngày làm
việc, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ;
Bước 3. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy
ñịnh, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chấp thuận xây dựng công trình có văn bản
chấp thuận. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
Bước 4. Chủ ñầu tư dự án căn cứ ngày hẹn trên biên nhận liên hệ cơ quan có
thẩm quyền cấp giấy chấp thuận xây dựng công trình nhận kết quả.
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc
- Nộp hồ sơ gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp
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khác).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Bản chính ðơn ñề nghị gia hạn xây dựng công trình theo mẫu quy ñịnh.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy
ñịnh.
5. ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, ñơn vị là chủ ñầu tư dự
án gồm công trình trên các tuyến ñường chuyên dụng nằm trong các khu chế xuất,
khu công nghiệp, các tuyến ñường do các Ban Quản lý trực tiếp quản lý.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và
Công nghiệp, Ban Quản lý dự án Khu ñô thị mới Nam Thành phố, Ban Quản lý ðầu
tư xây dựng Khu ñô thị mới Tây Bắc, Ban Quản lý ðầu tư xây dựng Khu ñô thị mới
Thủ Thiêm, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp - Công
nghệ cao.
7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận gia
hạn xây dựng công trình hoặc văn bản không chấp thuận nêu rõ lý do.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai hành chính: ðơn ñề nghị xây dựng công trình
(theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày
ngày 20 tháng 02 năm 2014).
10. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thời gian gia hạn: chỉ
gia hạn một (01) lần với thời gian không quá 12 tháng.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày ngày 20 tháng 02 năm 2014 về việc
ban hành Quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết ñịnh 30/2018/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 Sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều tại Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân thành phố quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ.
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Mẫu ðơn ñề nghị gia hạn xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ
tầng giao thông ñường bộ

TÊN CƠ QUAN ðƠN VỊ (1)
CHỦ ðẦU TƯ (2)
Số: ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 201…

V/v ñề nghị gia hạn chấp thuận
xây dựng công trình …..(3)

Kính gửi: ………........……….. (4)
- Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính
phủ Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñiều của Nghị ñịnh số
11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số
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 ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông ñường bộ;
- Căn cứ Quy ñịnh về xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm
theo Quyết ñịnh số 09/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết ñịnh số 30/2018/2014/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều tại Quyết
ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành
phố quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông ñường bộ;
- (….5……)
- (…..2…..) ñề nghị ñược gia hạn xây dựng công trình, nêu rõ lý do gia hạn.
Gửi kèm theo các tài liệu sau:
- Bản sao chụp Văn bản chấp thuận xây dựng công trình;
- (….6….);
- (…..2….) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không ñòi bồi
thường khi ngành ñường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; ñồng thời, hoàn chỉnh
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các thủ tục theo quy ñịnh của pháp luật có liên quan ñể công trình ñược gia hạn xây
dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận gia hạn.
ðịa chỉ liên hệ: ……….
Số ñiện thoại: ………..
Nơi nhận:

- Như trên;
- ……………….;
- ……………….;
- Lưu VT.

(…2……)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA
NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu)

Hướng dẫn nội dung ghi trong ðơn ñề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề
nghị (nếu có)
(2) Tên ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề nghị gia hạn xây dựng công trình.
(3) Ghi vắn tắt tên công trình, tên ñường, ñịa ñiểm; ví dụ “Gia hạn xây dựng
ñường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
ñường bộ của ñường ðiện Biên Phủ, thuộc ñịa 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 ñầu tư hoặc phê duyệt ñầu tư công trình của cấp
có thẩm quyền.
(6) Các tài liệu khác nếu (….2….) thấy cần thiết./.
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3. Thủ tục cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm
vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ:
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Nộp hồ sơ TTHC:
Tổ chức là chủ ñầu tư dự án có nhu cầu xin giấy phép thi công xây dựng công
trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ lập 01 bộ hồ
sơ ñề nghị, nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính ñến cơ quan có thẩm quyền
cấp giấy chấp thuận xây dựng công trình:
- Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp ñối với công trình trên các
tuyến ñường chuyên dụng nằm trong các khu chế xuất, khu công nghiệp;
- Ban Quản lý dự án Khu ñô thị mới Nam Thành phố, Ban Quản lý ðầu tư xây
dựng Khu ñô thị mới Tây Bắc, Ban Quản lý ðầu tư xây dựng Khu ñô thị mới Thủ
Thiêm, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp - Công
nghệ cao ñối với các tuyến ñường do các Ban Quản lý trực tiếp quản lý.
Bước 2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp,
+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ: tiếp nhận và cấp biên nhận có hẹn ngày trả
kết quả cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn người nộp bổ sung,
hoàn thiện.
- Trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp
khác), nếu thành phần hồ sơ chưa ñầy ñủ theo quy ñịnh, trong thời hạn 02 ngày làm
việc, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ;
Bước 3. Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy
ñịnh, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chấp thuận xây dựng công trình có văn bản
chấp thuận. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
Bước 4. Chủ ñầu tư dự án căn cứ ngày hẹn trên biên nhận liên hệ cơ quan có
thẩm quyền cấp giấy chấp thuận xây dựng công trình nhận kết quả.
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc
- Nộp hồ sơ gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp
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khác).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Bản chính ðơn ñề nghị cấp phép theo mẫu quy ñịnh;
- Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý ñường
bộ có thẩm quyền (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể ñối
chiếu);
- 02 bản thiết kế bản vẽ thi công, trong ñó có biện pháp tổ chức thi công bảo
ñảm an toàn giao thông ñã ñược phê duyệt theo quy ñịnh (Bản sao có chứng thực
hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể ñối chiếu).
Bản vẽ thiết kế bao gồm các thành phần như sau: bình ñồ, trắc dọc, trắc ngang,
vị trí ñoạn tuyến có xây dựng công trình, thể hiện ñầy ñủ tọa ñộ, cao ñộ theo hệ tọa
ñộ chuẩn Quốc gia. Các bản vẽ phải thể hiện ñầy ñủ vị trí các công trình hiện hữu
nằm trong khu vực xây dựng công trình và khu vực ảnh hưởng bởi việc xây dựng
công trình, trong ñó thành phần hồ sơ ñính kèm theo các tập tin ñịnh dạng *.dwg và
*.pdf hoặc tương tự nhằm phục vụ cập nhật dữ liệu (các tập tin không bắt buộc phải
có trong thành phần hồ sơ).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy
ñịnh.
5. ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, ñơn vị là chủ ñầu tư dự
án gồm công trình trên các tuyến ñường chuyên dụng nằm trong các khu chế xuất,
khu công nghiệp, các tuyến ñường do các Ban Quản lý trực tiếp quản lý.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và
Công nghiệp, Ban Quản lý dự án Khu ñô thị mới Nam Thành phố, Ban Quản lý ðầu
tư xây dựng Khu ñô thị mới Tây Bắc, Ban Quản lý ðầu tư xây dựng Khu ñô thị mới
Thủ Thiêm, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp - Công
nghệ cao.
7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thi công công
trình hoặc văn bản không chấp thuận nêu rõ lý do.
8. Phí, lệ phí: Không.
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9. Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai hành chính: ðơn ñề nghị cấp phép thi công
công trình theo mẫu Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND
ngày ngày 20 tháng 02 năm 2014.
10. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày ngày 20 tháng 02 năm 2014 về việc
ban hành Quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết ñịnh 30/2018/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 Sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều tại Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân thành phố quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ.
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Mẫu ñơn ñề nghị cấp phép thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ
tầng giao thông ñường bộ
TÊN CƠ QUAN ðƠN VỊ (1)
CHỦ ðẦU TƯ (2)
Số: ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 201…

V/v trình hồ sơ ñề nghị cấp giấy
phép thi công công trình….

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH
Cấp phép thi công (….3…..)
Kính gửi: ………………..(…4…)
- Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính
phủ Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñiều của Nghị ñịnh số
11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số
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 ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông ñường bộ;
- Căn cứ Quy ñịnh về thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm
theo Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết ñịnh số 30/2018/2014/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều tại Quyết
ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành
phố quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông ñường bộ;
- Căn cứ (….5….)
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- (…..2…..) ñề nghị ñược cấp phép thi công (….6….) tại (….7….). Thời gian thi
công bắt ñầu từ ngày…. tháng….năm …. ñến hết ngày… tháng…năm…
Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:
+ (…5…) (bản sao có xác nhận của Chủ ñầu tư).
+ (...8…) (bản chính).
+ (…9…)
(….2….) xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không ñòi bồi
thường khi ngành ñường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; ñồng thời, hoàn chỉnh
các thủ tục theo quy ñịnh của pháp luật có liên quan ñể công trình ñược triển khai xây
dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. ðồng thời (….2….) xin cam
kết thực hiện ñầy ñủ các biện pháp bảo ñảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy
ñịnh, hạn chế ùn tắc giao thông ñến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường.
(…2…) xin cam kết thi công theo ñúng Hồ sơ thiết kế ñã ñược (…10…) phê
duyệt và tuân thủ theo quy ñịnh của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực
hiện các biện pháp bảo ñảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy ñịnh, ñể xảy ra
tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (…2…) chịu
trách nhiệm theo quy ñịnh của pháp luật.
ðịa chỉ liên hệ: ………….
Số ñiện thoại: ……………
Nơi nhận:

- Như trên;
-………………….;
- Lưu VT.

(……2……)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu)

Hướng dẫn ghi trong ðơn ñề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề
nghị (nếu có)
(2) Tên ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề nghị cấp phép thi công (công trình
hoặc thi công trên ñường bộ ñang khai thác).
(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình ñề nghị cấp phép, quốc
lộ, ñịa phương; ví dụ “Cấp phép thi công ñường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm
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vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñường bộ có thẩm quyền.
(6) Ghi ñầy ñủ tên công trình hoặc hạng mục công trình ñề nghị cấp phép thi
công.
(7) Ghi ñầy ñủ rõ lý trình, tên ñường/quốc lộ, thuộc ñịa bàn quận/huyện nào.
(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công(trong ñó có Biện pháp tổ chức thi công ñảm
bảo an toàn giao thông) ñã ñược 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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4. Thủ tục chấp thuận xây dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi công xây
dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
ñường bộ:
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Nộp hồ sơ TTHC
Tổ chức, ñơn vị là chủ ñầu tư dự án có nhu xây dựng cùng thời ñiểm với cấp
phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng
giao thông ñường bộ lập 01 bộ hồ sơ ñề nghị, nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống
bưu chính ñến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chấp thuận xây dựng công trình:
- Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp ñối với công trình trên các
tuyến ñường chuyên dụng nằm trong các khu chế xuất, khu công nghiệp;
- Ban Quản lý dự án Khu ñô thị mới Nam Thành phố, Ban Quản lý ðầu tư xây
dựng Khu ñô thị mới Tây Bắc, Ban Quản lý ðầu tư xây dựng Khu ñô thị mới Thủ
Thiêm, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp - Công
nghệ cao ñối với các tuyến ñường do các Ban Quản lý trực tiếp quản lý.
Bước 2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp,
+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ: tiếp nhận và cấp biên nhận có hẹn ngày trả
kết quả cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn người nộp bổ sung,
hoàn thiện.
- Trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp
khác), nếu thành phần hồ sơ chưa ñầy ñủ theo quy ñịnh, trong thời hạn 02 ngày làm
việc, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ;
Bước 3. Giải quyết TTHC
Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh, cơ
quan có thẩm quyền cấp giấy chấp thuận xây dựng công trình có văn bản chấp thuận.
Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
Bước 4. Tổ chức, ñơn vị căn cứ ngày hẹn trên biên nhận liên hệ cơ quan có thẩm
quyền cấp giấy chấp thuận xây dựng công trình nhận kết quả.
2. Cách thức thực hiện:
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- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc
- Nộp hồ sơ gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp
khác).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Bản chính ðơn ñề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi
công xây dựng công trình thiết yếu theo mẫu quy ñịnh này.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể ñối chiếu 02 bản
thiết kế bản vẽ thi công, trong ñó có biện pháp tổ chức thi công bảo ñảm an toàn giao
thông ñã ñược phê duyệt theo quy ñịnh. Bản vẽ thiết kế bao gồm các thành phần như
sau: bình ñồ, trắc dọc, trắc ngang, vị trí ñoạn tuyến có xây dựng công trình, thể hiện
ñầy ñủ tọa ñộ, cao ñộ theo hệ tọa ñộ chuẩn Quốc gia. Các bản vẽ phải thể hiện ñầy ñủ
vị trí các công trình hiện hữu nằm trong khu vực xây dựng công trình và khu vực ảnh
hưởng bởi việc xây dựng công trình, trong ñó thành phần hồ sơ ñính kèm theo các tập
tin ñịnh dạng *.dwg và *.pdf hoặc tương tự nhằm phục vụ cập nhật dữ liệu (các tập
tin không bắt buộc phải có trong thành phần hồ sơ).
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể ñối chiếu Báo cáo
kết quả thẩm tra thiết kế trường hợp hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết
kế bản vẽ thi công, ñối với công trình xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình
ñường bộ phức tạp khác.
- Trường hợp công trình xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa ñường bộ
phải có thông tin về khoảng cách theo phương thẳng ñứng từ công trình thiết yếu ñến
mặt ñất, từ công trình ñến mép ngoài dải phân cách giữa.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy
ñịnh.
5. ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, ñơn vị là chủ ñầu tư dự
án gồm công trình trên các tuyến ñường chuyên dụng nằm trong các khu chế xuất,
khu công nghiệp, các tuyến ñường do các Ban Quản lý trực tiếp quản lý.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và
Công nghiệp, Ban Quản lý dự án Khu ñô thị mới Nam Thành phố, Ban Quản lý ðầu
tư xây dựng Khu ñô thị mới Tây Bắc, Ban Quản lý ðầu tư xây dựng Khu ñô thị mới
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Thủ Thiêm, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp - Công
nghệ cao.
7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận xây
dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi công hoặc văn bản không chấp thuận nêu rõ lý
do.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai hành chính: ðơn ñề nghị chấp thuận xây dựng
cùng thời ñiểm cấp phép thi công theo mẫu Phụ lục 1a ban hành kèm theo Quyết ñịnh
số 30/2018/Qð-UBND ngày ngày 04 tháng 9 năm 2018.
10. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chấp thuận xây dựng
cùng thời ñiểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu áp dụng ñối với
công trình ñường dây tải ñiện, thông tin, viễn thông vượt phía trên ñường bộ có cột
nằm ngoài hành lang an toàn ñường bộ nhưng phải ñảm bảo quy ñịnh về phạm vi bảo
vệ trên không, giới hạn khoảng cách an toàn ñường bộ theo chiều ngang theo quy
ñịnh về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày ngày 20 tháng 02 năm 2014 về việc
ban hành Quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết ñịnh 30/2018/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 Sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều tại Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân thành phố quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ.
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Mẫu ðơn ñề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi công
xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
ñường bộ
TÊN CƠ QUAN ðƠN VỊ (1)
CHỦ ðẦU TƯ (2)

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

Số : …………..

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …. tháng … năm 201..

ðƠN ðỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÙNG THỜI ðIỂM VỚI CẤP
PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM
VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ðƯỜNG BỘ
Chấp thuận xây dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi công ...(3)...
Kính gửi: ..................... (4)......................
- Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính
phủ Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñiều của Nghị ñịnh số
11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số
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 ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông ñường bộ;
- Căn cứ Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2013 của
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy ñịnh về thi công xây
dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết ñịnh số 30/2018/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết
ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh,
- Căn cứ (…5..).
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- (…..2….) ñề nghị ñược Chấp thuận xây dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi
công (…6…) tại (…7…). Thời gian thi công bắt ñầu từ ngày …tháng … năm ... ñến
hết ngày …tháng … năm ...
Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:
+ (…5…) (bản sao có xác nhận của Chủ ñầu tư).
+ (…8…) (bản chính)..
+ (…9…)
(…2…) xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không ñòi bồi
thường khi ngành ñường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; ñồng thời, hoàn chỉnh
các thủ tục theo quy ñịnh của pháp luật có liên quan ñể công trình ñược triển khai xây
dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. ðồng thời (…2…) xin cam
kết thực hiện ñầy ñủ các biện pháp bảo ñảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy
ñịnh, hạn chế ùn tắc giao thông ñến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường.
(…2…) xin cam kết thi công theo ñúng Hồ sơ thiết kế ñã ñược (…10…) phê
duyệt và tuân thủ theo quy ñịnh của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực
hiện các biện pháp bảo ñảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy ñịnh, ñể xảy ra
tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (…2…) chịu
trách nhiệm theo quy ñịnh của pháp luật.
ðịa chỉ liên hệ: ………
Số ñiện thoại: ..............
Thông tin các ñơn vị liên quan:
Thông tin các ñơn vị liên quan:
- Công ty tư vấn giám sát: …(11)…; họ và tên giám sát trưởng …; số ñiện thoại
liên lạc: …(12)…
- Công ty thi công: …(13)…; họ và tên chỉ huy trưởng công trình:…; số ñiện
thoại liên lạc: …(14)…./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- ....................;
- ....................;
- Lưu VT.

(……2…..)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA
NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu)
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Hướng dẫn ghi trong ðơn ñề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề
nghị (nếu có).
(2) Tên ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề nghị cấp phép thi công (công trình
hoặc thi công trên ñường bộ ñang khai thác);
(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình ñề nghị cấp phép,; ví dụ
“Cấp phép thi công ñường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ
tầng giao thông ñường 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 ñường bộ có thẩm quyền.
(6) Ghi ñầy ñủ tên công trình hoặc hạng mục công trình ñề nghị cấp phép thi
công.
(7) Ghi ñầy rõ lý trình, tên ñường/quốc lộ, thuộc ñịa bàn quận/huyện nào.
(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong ñó có Biện pháp tổ chức thi công ñảm
bảo an toàn giao thông) ñã ñược 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 ñơn vị tư vấn giám sát
(12) Số ñiện thoại bàn của công ty và ñiện thoại di ñộng của giám sát trưởng.
(13) Tên ñơn vị thi công
(14) Số ñiện thoại bàn của công ty và ñiện thoại di ñộng của chỉ huy trưởng./.
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN
TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN
I. Lĩnh vực ñường bộ:
1. Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ:
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, ñơn vị có nhu cầu xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên hệ thống ñường bộ do Ủy ban nhân
dân quận, huyện quản lý chuẩn bị 01 bộ hồ sơ ñề nghị, nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ
thống bưu chính ñến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận,
huyện.
Quy ñịnh danh mục hệ thống hạ tầng giao thông ñường bộ do Ủy ban nhân dân
quận - huyện quản lý ñược cập nhật thường xuyên và ñăng tải tại
link:http://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/caicachhanhchinh/Lists/Posts/AllPosts.aspx?C
ategoryId=16 (Vào mục cải cách hành chính => các hạng mục phân cấp)
Bước 2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp,
+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ: tiếp nhận và cấp biên nhận có hẹn ngày trả
kết quả cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn người nộp bổ sung,
hoàn thiện.
- Trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp
khác), nếu thành phần hồ sơ chưa ñầy ñủ theo quy ñịnh, trong thời hạn 02 ngày làm
việc, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ;
Bước 3. Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy
ñịnh, Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp giấy chấp thuận xây dựng công trình có văn
bản chấp thuận. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
Bước 4. Chủ ñầu tư dự án căn cứ ngày hẹn trên biên nhận liên hệ cơ quan có
thẩm quyền cấp giấy chấp thuận xây dựng công trình nhận kết quả.
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc

CÔNG BÁO/Số 12+13/Ngày 15-3-2019

51

- Nộp hồ sơ gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp
khác).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Bản chính ðơn ñề nghị chấp thuận xây dựng công trình theo mẫu quy ñịnh;
- Bản chính hồ sơ thiết kế, trong ñó có bình ñồ, trắc dọc, trắc ngang, vị trí ñoạn
tuyến có xây dựng công trình, thể hiện ñầy ñủ tọa ñộ (theo hệ VN 2000), cao ñộ (theo
mốc cao ñộ Hòn Dấu). Bản vẽ phải thể hiện ñầy ñủ vị trí các công trình hiện hữu nằm
trong khu vực xây dựng công trình và khu vực ảnh hưởng bởi việc xây dựng công
trình có xác nhận của ñơn vị quản lý công trình ngầm hiện hữu, trong ñó thành phần
hồ sơ ñính kèm theo các tập tin ñịnh dạng *.dwg và *.pdf hoặc tương tự nhằm 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 thi
công, ñối với công trình xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình ñường bộ phức tạp
khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có chứng thực hoặc bản sao
kèm theo bản chính ñể ñối chiếu);
- Trường hợp công trình xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa ñường bộ
phải có thông tin về khoảng cách theo phương thẳng ñứng từ công trình thiết yếu ñến
mặt ñất, từ công trình ñến mép ngoài dải phân cách giữa.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy
ñịnh.
5. ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, ñơn vị là chủ ñầu tư dự
án công trình trên hệ thống ñường bộ do Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân quận, huyện
7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận xây
dựng công trình hoặc văn bản không chấp thuận nêu rõ lý do.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai hành chính: ðơn ñề nghị xây dựng công trình
(theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày
ngày 20 tháng 02 năm 2014).
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10. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày ngày 20 tháng 02 năm 2014 về việc
ban hành Quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết ñịnh 30/2018/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 Sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều tại Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân thành phố quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ.
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Mẫu ðơn ñề nghị xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng
giao thông ñường bộ
TÊN CƠ QUAN ðƠN VỊ (1)
CHỦ ðẦU TƯ (2)
Số: ….........…..
V/v ñề nghị gia hạn chấp thuận
xây dựng công trình …..(3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 201…

Kính gửi: ……………….. (4)
- Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính
phủ Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñiều của Nghị ñịnh số
11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số
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 ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông ñường bộ;
- Căn cứ Quy ñịnh về xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm
theo Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết ñịnh số 30/2018/2014/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều tại Quyết
ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành
phố quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông ñường bộ.
- (….5..…)
- (…..2…..) ñề nghị ñược chấp thuận xây dựng công trình (......6.....) trong phạm
vi bào vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ của (.....7.....).
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Gửi kèm theo các tài liệu sau:
- Hồ sơ thiết kế của (.....6.....)
- Bản sao (.....8.....) Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết kế của (.....6.....) do
(.....9.....) thực hiện).
- (.....10.....)
- (…..2….) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không ñòi bồi
thường khi ngành ñường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; ñồng thời, hoàn chỉnh
các thủ tục theo quy ñịnh của pháp luật có liên quan ñể công trình ñược gia hạn xây
dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.
ðịa chỉ liên hệ: ……….
Số ñiện thoại: ………..
Nơi nhận:

- Như trên;
- ……………….;
- ……………….;
- Lưu VT.

(……2……)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu)

Hướng dẫn nội dung ghi trong ðơn ñề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề nghị
(nếu có)
(2) Tên ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề nghị chấp thuận xây dựng công trình.
(3) Ghi vắn tắt tên công trình, tên ñường, ñịa ñiểm; ví dụ “Chấp thuận xây dựng
ñường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
ñường bộ của ñường ðiện Biên Phủ, thuộc ñịa 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 ñầu tư hoặc phê duyệt ñầu tư công trình của cấp có
thẩm quyền.
(6) Ghi rõ, ñầy ñủ tên, nhóm dự án của công trình.
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(7) Ghi rõ tên ñường, cấp kỹ thuật của ñường hiện tại và theo quy hoạch, lý trình,
phía bên trái, hoặc bên phải tuyến ñường, cắt vị trí cắt ngang qua ñường (nếu có).
(8) Bản sao có xác nhận của chủ ñầu tư (nếu công trình xây lắp qua cầu, hầm hoặc
các công trình ñường bộ phức tạp khác).
(9) Tổ chức tư vấn (ñộc lập với tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) ñược phép hành
nghề trong lĩnh vực công trình ñường bộ.
(10) Các tài liệu khác nếu (….2….) thấy cần thiết./.
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2. Thủ tục gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ:
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, ñơn vị có nhu cầu gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên hệ thống ñường bộ do Ủy
ban nhân dân quận, huyện quản lý chuẩn bị 01 bộ hồ sơ ñề nghị, nộp trực tiếp hoặc
gửi qua hệ thống bưu chính ñến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân
dân quận, huyện.
Quy ñịnh danh mục hệ thống hạ tầng giao thông ñường bộ do Ủy ban nhân dân
quận, huyện quản lý ñược cập nhật thường xuyên và ñăng tải tại
link:http://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/caicachhanhchinh/Lists/Posts/AllPosts.aspx?C
ategoryId=16 (Vào mục cải cách hành chính => các hạng mục phân cấp)
Bước 2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp,
+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ: tiếp nhận và cấp biên nhận có hẹn ngày trả
kết quả cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn người nộp bổ sung,
hoàn thiện.
- Trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp
khác), nếu thành phần hồ sơ chưa ñầy ñủ theo quy ñịnh, trong thời hạn 02 ngày làm
việc, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
Bước 3. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy
ñịnh, nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính Ủy ban nhân dân quận, huyện
cấp giấy chấp thuận xây dựng công trình có văn bản chấp thuận. Trường hợp từ chối
phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
Bước 4. Chủ ñầu tư dự án căn cứ ngày hẹn trên biên nhận liên hệ cơ quan có
thẩm quyền cấp giấy chấp thuận xây dựng công trình nhận kết quả.
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc
- Nộp hồ sơ gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp
khác).
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3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Bản chính ðơn ñề nghị gia hạn xây dựng công trình theo mẫu quy ñịnh.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy
ñịnh.
5. ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, ñơn vị là chủ ñầu tư dự
án gồm công trình trên hệ thống ñường bộ do Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân quận, huyện
7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận gia
hạn xây dựng công trình hoặc văn bản không chấp thuận nêu rõ lý do.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai hành chính: ðơn ñề nghị xây dựng công trình
(theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày
ngày 20 tháng 02 năm 2014).
10. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thời gian gia hạn: chỉ
gia hạn một (01) lần với thời gian không quá 12 tháng.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày ngày 20 tháng 02 năm 2014 về việc
ban hành Quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết ñịnh 30/2018/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 Sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều tại Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân thành phố quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ.
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Mẫu ðơn ñề nghị gia hạn xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ
tầng giao thông ñường bộ
TÊN CƠ QUAN ðƠN VỊ (1)
CHỦ ðẦU TƯ (2)
Số: ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 201…

V/v ñề nghị gia hạn chấp thuận
xây dựng công trình …..(3)

Kính gửi: ………........……….. (4)
- Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính
phủ Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñiều của Nghị ñịnh số
11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số
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 ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông ñường bộ;
- Căn cứ Quy ñịnh về xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm
theo Quyết ñịnh số 09/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết ñịnh số 30/2018/2014/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều tại Quyết
ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành
phố quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông ñường bộ;
- (….5……)
- (…..2…..) ñề nghị ñược gia hạn xây dựng công trình, nêu rõ lý do gia hạn.
Gửi kèm theo các tài liệu sau:
- Bản sao chụp Văn bản chấp thuận xây dựng công trình;
- (….6….);
- (…..2….) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không ñòi bồi
thường khi ngành ñường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; ñồng thời, hoàn chỉnh
các thủ tục theo quy ñịnh của pháp luật có liên quan ñể công trình ñược gia hạn xây
dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận gia hạn.
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ðịa chỉ liên hệ: ……….
Số ñiện thoại: ………..
Nơi nhận:

- Như trên;
- ……………….;
- ……………….;
- Lưu VT.

(…2……)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA
NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu)

Hướng dẫn nội dung ghi trong ðơn ñề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề
nghị (nếu có)
(2) Tên ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề nghị gia hạn xây dựng công trình.
(3) Ghi vắn tắt tên công trình, tên ñường, ñịa ñiểm; ví dụ “Gia hạn xây dựng
ñường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
ñường bộ của ñường ðiện Biên Phủ, thuộc ñịa 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 ñầu tư hoặc phê duyệt ñầu tư công trình của cấp
có thẩm quyền.
(6) Các tài liệu khác nếu (….2….) thấy cần thiết./.
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3. Thủ tục cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm
vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ:
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1.
Tổ chức, ñơn vị có nhu cầu xin giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên hệ thống ñường bộ do
Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý chuẩn bị 01 bộ hồ sơ ñề nghị, nộp trực tiếp
hoặc gửi qua hệ thống bưu chính ñến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban
nhân dân quận, huyện.
Quy ñịnh danh mục hệ thống hạ tầng giao thông ñường bộ do Ủy ban nhân dân
quận, huyện quản lý ñược cập nhật thường xuyên và ñăng tải tại
link:http://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/caicachhanhchinh/Lists/Posts/AllPosts.aspx?C
ategoryId=16 (Vào mục cải cách hành chính => các hạng mục phân cấp)
Bước 2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp,
+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ: tiếp nhận và cấp biên nhận có hẹn ngày trả
kết quả cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn người nộp bổ sung,
hoàn thiện.
- Trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp
khác), nếu thành phần hồ sơ chưa ñầy ñủ theo quy ñịnh, trong thời hạn 02 ngày làm
việc, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ;
Bước 3. Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy
ñịnh, Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp giấy chấp thuận xây dựng công trình có văn
bản chấp thuận. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
Bước 4. Chủ ñầu tư dự án căn cứ ngày hẹn trên biên nhận liên hệ cơ quan có
thẩm quyền cấp giấy chấp thuận xây dựng công trình nhận kết quả.
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc
- Nộp hồ sơ gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp
khác).
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3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Bản chính ðơn ñề nghị cấp phép theo mẫu quy ñịnh;
- Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý ñường
bộ có thẩm quyền (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể ñối
chiếu);
- 02 bản thiết kế bản vẽ thi công, trong ñó có biện pháp tổ chức thi công bảo
ñảm an toàn giao thông ñã ñược phê duyệt theo quy ñịnh (Bản sao có chứng thực
hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể ñối chiếu).
Bản vẽ thiết kế bao gồm các thành phần như sau: bình ñồ, trắc dọc, trắc ngang,
vị trí ñoạn tuyến có xây dựng công trình, thể hiện ñầy ñủ tọa ñộ, cao ñộ theo hệ tọa
ñộ chuẩn Quốc gia. Các bản vẽ phải thể hiện ñầy ñủ vị trí các công trình hiện hữu
nằm trong khu vực xây dựng công trình và khu vực ảnh hưởng bởi việc xây dựng
công trình, trong ñó thành phần hồ sơ ñính kèm theo các tập tin ñịnh dạng *.dwg và
*.pdf hoặc tương tự nhằm phục vụ cập nhật dữ liệu (các tập tin không bắt buộc phải
có trong thành phần hồ sơ).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy
ñịnh.
5. ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, ñơn vị là chủ ñầu tư dự
án gồm công trình trên hệ thống ñường bộ do Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân quận, huyện
7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thi công công
trình hoặc văn bản không chấp thuận nêu rõ lý do.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai hành chính: ðơn ñề nghị cấp phép thi công
công trình theo mẫu Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND
ngày ngày 20 tháng 02 năm 2014.
10. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày ngày 20 tháng 02 năm 2014 về việc

62

CÔNG BÁO/Số 12+13/Ngày 15-3-2019

ban hành Quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết ñịnh 30/2018/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 Sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều tại Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân thành phố quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ.
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Mẫu ñơn ñề nghị cấp phép thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ
tầng giao thông ñường bộ
TÊN CƠ QUAN ðƠN VỊ (1)
CHỦ ðẦU TƯ (2)
Số: ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 201…

V/v trình hồ sơ ñề nghị cấp giấy
phép thi công công trình….

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH
Cấp phép thi công (….3…..)
Kính gửi: ………………..(…4…)
- Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính
phủ Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñiều của Nghị ñịnh số
11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số
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 ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông ñường bộ;
- Căn cứ Quy ñịnh về thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm
theo Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết ñịnh số 30/2018/2014/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều tại Quyết
ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành
phố quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông ñường bộ;
- Căn cứ (….5….)
- (…..2…..) ñề nghị ñược cấp phép thi công (….6….) tại (….7….). Thời gian thi
công bắt ñầu từ ngày…. tháng….năm …. ñến hết ngày… tháng…năm…
Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:
+ (…5…) (bản sao có xác nhận của Chủ ñầu tư).
+ (...8…) (bản chính).
+ (…9…)
(….2….) xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không ñòi bồi
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thường khi ngành ñường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; ñồng thời, hoàn chỉnh
các thủ tục theo quy ñịnh của pháp luật có liên quan ñể công trình ñược triển khai xây
dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. ðồng thời (….2….) xin cam
kết thực hiện ñầy ñủ các biện pháp bảo ñảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy
ñịnh, hạn chế ùn tắc giao thông ñến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường.
(…2…) xin cam kết thi công theo ñúng Hồ sơ thiết kế ñã ñược (…10…) phê
duyệt và tuân thủ theo quy ñịnh của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực
hiện các biện pháp bảo ñảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy ñịnh, ñể xảy ra
tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (…2…) chịu
trách nhiệm theo quy ñịnh của pháp luật.
ðịa chỉ liên hệ: ………….
Số ñiện thoại: ……………
Nơi nhận:

- Như trên;
-………………….;
- Lưu VT.

(……2……)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA
NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu)

Hướng dẫn ghi trong ðơn ñề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề
nghị (nếu có)
(2) Tên ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề nghị cấp phép thi công (công trình
hoặc thi công trên ñường bộ ñang khai thác).
(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình ñề nghị cấp phép, quốc
lộ, ñịa phương; ví dụ “Cấp phép thi công ñường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm
vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñường bộ có thẩm quyền.
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(6) Ghi ñầy ñủ tên công trình hoặc hạng mục công trình ñề nghị cấp phép thi
công.
(7) Ghi ñầy ñủ rõ lý trình, tên ñường/quốc lộ, thuộc ñịa bàn quận/huyện nào.
(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công(trong ñó có Biện pháp tổ chức thi công ñảm
bảo an toàn giao thông) ñã ñược 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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4. Thủ tục chấp thuận xây dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi công xây
dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
ñường bộ:
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, ñơn vị có nhu cầu xây dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi
công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
ñường bộ trên hệ thống ñường bộ do Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý chuẩn bị
01 bộ hồ sơ ñề nghị, nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính ñến Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện.
Quy ñịnh danh mục hệ thống hạ tầng giao thông ñường bộ do Ủy ban nhân dân
quận, huyện quản lý ñược cập nhật thường xuyên và ñăng tải tại
link:http://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/caicachhanhchinh/Lists/Posts/AllPosts.aspx?C
ategoryId=16 (Vào mục cải cách hành chính => các hạng mục phân cấp)
Bước 2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp,
+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ: tiếp nhận và cấp biên nhận có hẹn ngày trả
kết quả cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn người nộp bổ sung,
hoàn thiện.
- Trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp
khác), nếu thành phần hồ sơ chưa ñầy ñủ theo quy ñịnh, trong thời hạn 02 ngày làm
việc, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
Bước 3. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy
ñịnh, Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp giấy chấp thuận xây dựng công trình có văn
bản chấp thuận. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
Bước 4. Tổ chức, ñơn vị căn cứ ngày hẹn trên biên nhận liên hệ cơ quan có thẩm
quyền cấp giấy chấp thuận xây dựng công trình nhận kết quả.
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc
- Nộp hồ sơ gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp
khác).
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3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Bản chính ðơn ñề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi
công xây dựng công trình thiết yếu theo mẫu quy ñịnh này.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể ñối chiếu 02 bản
thiết kế bản vẽ thi công, trong ñó có biện pháp tổ chức thi công bảo ñảm an toàn giao
thông ñã ñược phê duyệt theo quy ñịnh. Bản vẽ thiết kế bao gồm các thành phần như
sau: bình ñồ, trắc dọc, trắc ngang, vị trí ñoạn tuyến có xây dựng công trình, thể hiện
ñầy ñủ tọa ñộ, cao ñộ theo hệ tọa ñộ chuẩn Quốc gia. Các bản vẽ phải thể hiện ñầy ñủ
vị trí các công trình hiện hữu nằm trong khu vực xây dựng công trình và khu vực ảnh
hưởng bởi việc xây dựng công trình, trong ñó thành phần hồ sơ ñính kèm theo các tập
tin ñịnh dạng *.dwg và *.pdf hoặc tương tự nhằm phục vụ cập nhật dữ liệu (các tập
tin không bắt buộc phải có trong thành phần hồ sơ).
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể ñối chiếu Báo cáo
kết quả thẩm tra thiết kế trường hợp hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết
kế bản vẽ thi công, ñối với công trình xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình
ñường bộ phức tạp khác.
- Trường hợp công trình xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa ñường bộ
phải có thông tin về khoảng cách theo phương thẳng ñứng từ công trình thiết yếu ñến
mặt ñất, từ công trình ñến mép ngoài dải phân cách giữa.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy
ñịnh.
5. ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, ñơn vị là chủ ñầu tư dự
án gồm công trình trên hệ thống ñường bộ do Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân quận, huyện
7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận xây
dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi công hoặc văn bản không chấp thuận nêu rõ lý
do.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai hành chính: ðơn ñề nghị chấp thuận xây dựng
cùng thời ñiểm cấp phép thi công theo mẫu Phụ lục 1a ban hành kèm theo Quyết ñịnh
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số 30/2018/Qð-UBND ngày ngày 04 tháng 9 năm 2018.
10. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chấp thuận xây dựng
cùng thời ñiểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu áp dụng ñối với
công trình ñường dây tải ñiện, thông tin, viễn thông vượt phía trên ñường bộ có cột
nằm ngoài hành lang an toàn ñường bộ nhưng phải ñảm bảo quy ñịnh về phạm vi bảo
vệ trên không, giới hạn khoảng cách an toàn ñường bộ theo chiều ngang theo quy
ñịnh về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày ngày 20 tháng 02 năm 2014 về việc
ban hành Quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết ñịnh 30/2018/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 Sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều tại Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân thành phố quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ.
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Mẫu ðơn ñề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi công
xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
ñường bộ
TÊN CƠ QUAN ðƠN VỊ (1)
CHỦ ðẦU TƯ (2)

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

Số : …………..

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …. tháng … năm 201..

ðƠN ðỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÙNG THỜI ðIỂM VỚI CẤP
PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM
VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ðƯỜNG BỘ
Chấp thuận xây dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi công ...(3)...
Kính gửi: ..................... (4)......................
- Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính
phủ Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñiều của Nghị ñịnh số
11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 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 ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số
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 ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông ñường bộ;
- Căn cứ Quyết ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2013 của
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy ñịnh về thi công xây
dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết ñịnh số 30/2018/Qð-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết
ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy ñịnh về thi công xây dựng công trình thiết yếu
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh,
- Căn cứ (…5..).
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- (…..2….) ñề nghị ñược Chấp thuận xây dựng cùng thời ñiểm với cấp phép thi
công (…6…) tại (…7…). Thời gian thi công bắt ñầu từ ngày …tháng … năm ... ñến
hết ngày …tháng … năm ...
Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:
+ (…5…) (bản sao có xác nhận của Chủ ñầu tư).
+ (…8…) (bản chính)..
+ (…9…)
(…2…) xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không ñòi bồi
thường khi ngành ñường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; ñồng thời, hoàn chỉnh
các thủ tục theo quy ñịnh của pháp luật có liên quan ñể công trình ñược triển khai xây
dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. ðồng thời (…2…) xin cam
kết thực hiện ñầy ñủ các biện pháp bảo ñảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy
ñịnh, hạn chế ùn tắc giao thông ñến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường.
(…2…) xin cam kết thi công theo ñúng Hồ sơ thiết kế ñã ñược (…10…) phê
duyệt và tuân thủ theo quy ñịnh của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực
hiện các biện pháp bảo ñảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy ñịnh, ñể xảy ra
tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (…2…) chịu
trách nhiệm theo quy ñịnh của pháp luật.
ðịa chỉ liên hệ: ………
Số ñiện thoại: ..............
Thông tin các ñơn vị liên quan:
Thông tin các ñơn vị liên quan:
- Công ty tư vấn giám sát: …(11)…; họ và tên giám sát trưởng …; số ñiện thoại
liên lạc: …(12)…
- Công ty thi công: …(13)…; họ và tên chỉ huy trưởng công trình:…; số ñiện
thoại liên lạc: …(14)…./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- ....................;
- ....................;
- Lưu VT.

(……2…..)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA
NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu)
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Hướng dẫn ghi trong ðơn ñề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề
nghị (nếu có).
(2) Tên ñơn vị hoặc tổ chức ñứng ðơn ñề nghị cấp phép thi công (công trình
hoặc thi công trên ñường bộ ñang khai thác);
(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình ñề nghị cấp phép,; ví dụ
“Cấp phép thi công ñường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ
tầng giao thông ñường 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 ñường bộ có thẩm quyền.
(6) Ghi ñầy ñủ tên công trình hoặc hạng mục công trình ñề nghị cấp phép thi
công.
(7) Ghi ñầy rõ lý trình, tên ñường/quốc lộ, thuộc ñịa bàn quận/huyện nào.
(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong ñó có Biện pháp tổ chức thi công ñảm
bảo an toàn giao thông) ñã ñược 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 ñơn vị tư vấn giám sát
(12) Số ñiện thoại bàn của công ty và ñiện thoại di ñộng của giám sát trưởng.
(13) Tên ñơn vị thi công
(14) Số ñiện thoại bàn của công ty và ñiện thoại di ñộng của chỉ huy trưởng./.

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ðịa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1
ðiện thoại: 38.233.686
Fax: (84.8) 38.233.694
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn
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