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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày12 tháng 7 năm 2021

CÔNG ĐIỆN
Về việc bổ sung phong tỏa thi công tháng 7 năm 2021
TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM ĐIỆN:
- Các ban: Vận Tải, ĐMTX, QLHT, ĐTXD, ANAT;
- Phân ban Quản lý kết cấu Hạ tầng khu vực 3;
- Ban Quản lý dự án Đường sắt khu vực 3;
- Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội, Sài Gòn;
- Công ty CP vận tải và thương mại đường sắt;
- Công ty CP Thông tin tín hiệu ĐS Sài Gòn;
- Trung tâm Điều hành Vận tải Đường sắt;
- Phòng Điều hành Vận tải đường sắt Sài Gòn;
- Chi nhánh khai thác ĐS Phú Khánh, Sài Gòn;
- Công ty CP Đường sắt Phú Khánh, Sài Gòn;
- Các ga: Hảo Sơn, Long Khánh, Dầu Giây, Bảo Chánh, Gia Ray, Trảng Táo.
Căn cứ Quy định về quản lý chạy chậm thi công và phong tỏa khu gian thi công
trên Đường sắt Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số: 144/QĐ-ĐS ngày
29/01/2013 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
Theo đề nghị tại văn bản số 283/QLHT ngày 12/7/2021 về việc bổ sung phong tỏa
chạy chậm của ban Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bổ
sung phong tỏa chạy chậm Tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh để thi công
tháng 7 năm 2021 theo các nội dung sau:
1. Phong tỏa đường sắt số 01 ga Hảo Sơn Km1220+140 để Công ty Cổ phần Tổng
công ty Công trình Đường sắt thi công đường công vụ và ghi N6 nối vào đường số 01 ga
Hảo Sơn.
- Thời gian phong tỏa thi công: Từ ngày 13/7/2021 đến ngày 19/07/2021, số lần
phong tỏa 01 lần, thời gian phong tỏa là 210 phút.
- Kết thúc phong tỏa thi công, khi trả đường chạy tàu: Ghi N6 phải được cùm chặt
đảm bảo công tác đón gửi, dồn tàu trên đường sắt số 1 qua ghi N6 ga Hảo Sơn an toàn
thông suốt theo tốc độ quy định hiện hành.
2. Phong tỏa một trong các khu gian: Khu gian Long Khánh - Dầu Giây từ
Km1649+638 đến Km1656+000; Khu gian Bảo Chánh - Long Khánh từ Km1640+173
đến Km1642+000 và từ Km1648+000 đến Km1648+942; Khu gian Gia Ray - Bảo
Chánh từ Km1631+132 đến Km1634+000; Khu gian Trảng Táo - Gia Ray từ
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Km1624+000 - đến Km1630+000 để Công ty CPĐS Sài Gòn chèn đường bằng máy
chèn Brad 4131J.
Từ ngày 13/7/2021 đến ngày 31/7/2021, số lần phong tỏa trong ngày 2-3 lần, thời
gian phong tỏa mỗi lần từ 60 phút trở lên (Trong quá trình thi công chỉ phong tỏa mỗi
lần 01 khu gian và không trùng với đơn vị khác thi công).
3. Khi thực hiện kế hoạch bổ sung phong tỏa chạy chậm này, các đơn vị liên quan thực
hiện nghiêm các quy định tại: Mục 2 Công điện số 266/CĐ-ĐS ngày 30/6/2021 về việc
phong tỏa thi công tháng 7 năm 2021.
4. Công điện này thay cho Giấy phong toả khu gian thi công. Nhận được Công điện
này: Các Phân ban Quản lý kết cấu Hạ tầng ĐS khu vực thông báo kế hoạch bổ sung
phong toả chạy chậm khu gian thi công này và nội dung “các Công điện tại mục 3 văn
bản này” đến đơn vị thi công để tổ chức thực hiện; Các đơn vị liên quan triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGĐ để (b/c);
- Lưu: VT, VT (02 bản).
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