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QUYẾT ĐỊNH
Về việc gia hạn giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất
dành cho đường sắt
Hạng mục công trình: Xây dựng đoạn ống cấp nước đi qua dưới gầm cầu
Tào Km103+501, tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Căn cứ Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy
định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt;
Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ GTVT
quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong
phạm vi đất dành cho đường sắt;
Căn cứ văn bản số 101/TB-CNNĐ ngày 07/5/2021 của Công ty cổ phần
cấp nước Nam Định về việc thông báo tổ chức quản lý thi công xây dựng công
trình dự án Nâng công suất Chi nhánh cấp nước Vụ Bản và lắp đặt mạng lưới
đường ống cấp nước cho khu vực phía Bắc huyện Ý Yên;
Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-CNNĐ ngày 23/9/2021 của Công ty cổ
phần cấp nước Nam Định phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hạng
mục: Tuyến ống qua sông Sắt và sông Mỹ Đô (phần điều chỉnh từ cọc ép sang
cọc khoan nhồi), công trình Nâng công suất Chi nhánh cấp nước Vụ Bản và lắp
đặt mạng lưới đường ống cấp nước cho khu vực phía Bắc huyện Ý Yên;
Căn cứ Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường
sắt số 349/2021/GPXD-CĐSVN ngày 18/6/2021 của Cục Đường sắt Việt Nam.
Xét Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng công trình số 218/CNNĐ
ngày 27/9/2021 của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định đối với hạng mục
công trình: Xây dựng đoạn ống cấp nước đi qua dưới gầm cầu Tào
Km103+501, tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh;
Theo đề nghị của phòng phòng Quản lý xây dựng và Kết cấu hạ tầng
Đường sắt tại Báo cáo thẩm định số 469/TĐ-QLXD&KCHT ngày 13/10/2021.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành
cho đường sắt, hạng mục công trình: Xây dựng đoạn ống cấp nước đi qua dưới
gầm cầu Tào Km103+501, tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh số
349/2021/GPXD-CĐSVN ngày 18/6/2021 của Cục Đường sắt Việt Nam cấp cho
Công ty cổ phần cấp nước Nam Định.
Lý do gia hạn: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và điều chỉnh thiết kế,
điều chỉnh biện pháp thi công cọc của bệ trụ đỡ đường ống nước từ cọc ép
BTCT thành cọc khoan nhồi.
Thời gian thi công và hoàn thành công trình 90 ngày kể từ ngày được gia
hạn giấy phép.
Điều 2. Các nội dung khác, những yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân được
cấp giấy phép, chủ quản lý sử dụng công trình và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
có liên quan giữ nguyên như Giấy phép xây dựng công trình số
349/2021/GPXD-CĐSVN ngày 18/6/2021 của Cục Đường sắt Việt Nam.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Nam Định, Tổng giám đốc Tổng
công ty Đường sắt Việt Nam; Trưởng các phòng: Quản lý xây dựng & Kết cấu
hạ tầng đường sắt, Thanh tra - An toàn I và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng;
- UBND huyện Vụ Bản (để p/h);
- Công ty cổ phần cấp nước Nam Định
- Tổng công ty ĐSVN
- Công ty Cổ phần ĐS Hà Ninh
- Công ty Cổ phần TTTH ĐS Hà Nội
- Các phòng: QLXD&KCHTĐS,
PC-TT, TT-AT I
- Lưu: VT, QLXD&KCHTĐS (02b).

(thực hiện);

Dương Hồng Anh

