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Bc 1p - Ti do Hnh phüc
Dà N&ig, ngày 3 tháng j närn 2019
QUYET DINT!

V vic ban hành Quy dlnli v co' ch mt cfra lien thông giü'a các ccr quan
nhà nuo'c và Con g ty 'L'NHII iut thành viên Din hrc Ba Näug trong giãi
quyt thu tiic cap din qua luri trung áp trén dja bàn thành ph6 Ba Näng
CIUJ TICH U BAN NEJAN DAN THANEI PHO BA NANG

2015;

Cn ci.r Lust T chirc Chinh quyn dja phuong ngày 19 tháng 6 näm

Can
Lut Din 1rc ngày 03 tháng 12 näm 2004 và Lut sira di, b
sung mt so diêu cüa Lut Din lirc ngây 20 thang 11 nàm 2012;
Can cir Lut Giao thông dixng bQ ngày 13 tháng 11 n5.m 2008;
Can ctr Lut Xây qng ngày 18 tháng 6 nàm 2014;
C.n ccr Luât Bào v môi tnthng ngày 23 thng 6 nàm 2014;
Can cir Nghi djnh s6 61/2018/ND-Cp ngày 23 tháng 4 näm 2018 cüa
ChInh phci ye thc hin co chê mt ca, Co ché mt cüa lien thông trong giài
quyêt thu titc hành chmnh.
Can cir Nghj quyt s 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 nàrn 2018 cüa
ChInh phti ye tiêp tic thirc hin nhting nhim v11, giãi pháp chü yêu câi thin
môi trung kinh doanh, nâng cao nang lirc cnh tranh quôc gia nàm 2018 và
nhtng nàm tiép theo;
Can ci'r Nghj quyt s 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 nàm 2019 cüa ChInh
phi ye tiêp tiic thirc hin nhilng nhiêm via, giài pháp chü yêu cài thin môi
tnr&ng kinh doanh, nâng cao nAng 1irc canh tranh quôc gia nàm 2019 và djnh
hithng den nàrn 2021;
Can cr Thông Pr s 24/2016/TT-BCT ngày 30thang 11 närn 2016 cüa Bô
tnthng B COng Thuong quy djnh môt so ni dung ye rut ngAn thôi gian tiêp cn
din nàng;
Can cir Thông tu s 50/201 5/TT-BGTVT ngày 23 thãng 9 näm 2015 cüa
B tru&ng Bô Giao thông Vn tãi hu'ong dn thc hin mt so diêu cüa Ngh
djnh so 11/2010flD-Cp r.gày 24 tháng 02 nàm 2010 cüa ChInh phü quy dIIh v
quãn 1 va bão v kêt cau ha tang giao thông du'&ng b và Thông tu s
35/2 01 7/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 nam 2017 cüa B trung B Giao thông
Vn tãi sua doi, bô sung inQt so diêu ciia Thông tu so S0/2015/Tf-BGTVT;

Can cü Quyt djr.h s 881/QD-UBND ngày 25 tháng 02 nàm 2019 cüa
UBND thành phô Dà Nng ban hành Kê hoch thirc hin Nghj quyêt so 02/NQCP ngày 01 tháng 01 ram 2019 cüa ChInE phü ye tiêp tjc thcrc hin nhftng
nhim vii, giãipháp chü yêu cài thin môi trung kinh doanh, nâng cao nàng 1irc
cnh tranh quôe gia nàni 2019 và djnh huâng den näm 2021 trên dja bàn thành
phô Dà Nàng;
Xét d ngh cüa Sâ Cong Thuang thành ph FM Nng tai To trinh s6
806JTTr-SCT ngày 15 tLáng 5 nàm 2019,
QUYET BjNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quy& d.nh nay Quy djnh v Ca ch mt cira
lien thông giIa các cci quan nhà rnxóc thuc UBND thành phô FM Nãng và Cong
ty TNHH mt thành viên Din lixc FM Nng trong giài quyêt thu tiic cap din
qua lu'âi trung áp trên dja bàn thành phô FM Näng.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu Iirc k tO ngày k.
Diêu 3. Chánh Vn phông Doãn Dai biu Quc hi, HDND và UBND
thãnh pho; TruOng ban Ban Quân 1$' Khu cong ngh cao và các khu Cong nghip
Dà Nng, Giám ctôc các SO: Cong Thuong, Xây dirng, Giao thông VQn tâi, Nông
nghip và Phát triên nông thôn, Thông tin và Truyên thông, Ni vi; Chü tjch
UBND các qun, huyn; Giám dôc Cong ty TNHH mt thành viên Din hrc Dà
Nàng, Thu truOng các to chOc và cá nhân có lien quan chu trách nhim thi hãnh
Quyêt djnE nay.!. (9,,,
Noi nhân:
.x
-NhuDieu3;
- Van phOng ChInh phü;
- BQ COng Thung;
- Doân DBQH TPDN;
- TT Thàrih üy, HDND TPDN;
- Chi tjch, các PCT UBND TFDN;
- Các S&, Ban, ngành TPDN;
- Tp doãn Din 1rc Vit Nam
- TCty Din li,rc mien Trung;
- TI Tin hcc-COng báo, Cong rTDrrp;
- Dài PT-TH DN, Báo DN;
- Luu: VT, TKTH, NCPC, DTDT, SOT;
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Hu'nh Dác Tho

U BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG

CONG bA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Doe 1p - Tiy do - Hnh phüc

QUY DNH
co' ch mt cfra lien thông gifra các co' quan nhà nu'ó'c và Cong ty TNLIH
mt thãnh viên Din hrc Ba Nng trong giãi quyt thu tiic cp din qua hrói
trung áp trên dja bàn thành phô Ba Nãng
(Ban hành kern theo Quylt d/nh s ..kQ./QD-UBND
ngày....Oi. tháng.J..nám 2019 cia Chñ tjch UBND thànhphô Dà Náng)
Chtro'ng I
QUY J3!NII CHUNG
Biu 1. Phim vi diu chinh
1. Quy djnh nay quy dj.nh trInh tr, tráchnhim và co ch pMi hcp gia
các co' quan nhà nuâc thuc UBND thành phô Dà Nng, don vj lien quan và
Cong ty TN}IH mt thành viên Din lirc Dà Nng (PC Dà Nang) trong vic thrc
hin các thu tic dâu tu c.p din trung áp cho khách hang si:r dng din qua cOng
trInh din chuyên dung trên dja bàn thành phô Dà Nng theo ca chê mt c1ra lien
thông gôm các thc titc: khào sat hin tnxô'ng và thOa thi4n dâu nôi; chap thun
xay drng cong trInh, cap phép thi công; xác nhan kê hoach bão v môi tri.rng;
diêu chinh, bô sung quy hoach phát triên din 1%rc khOng theo chu ks'; nghim
thu dóng din, k kêt hqp dông mua ban din.
2. Các truô'ng hcip cp din cho khach hang qua luói din ha áp 0,4kv
ho.c luâi din 110kV không thuc phm vi diêu chinh cüa Quy djnh nay.
Diu 2. Bi tirçrng áp diing
1. Khách hang sir ding din Co nhu cu sir diing din du n& luOi din
trung áp. To chüc, cá nhân khác cO quyên và nghia viii lien quan den vic thrc
hin thu tiic dâu tu cong trInh din chuyên dung.
2. Ca quan nhà nthc thuc UBND thành ph6 Dà Nng CO thm quyn lien
quan den thirc hin thu tiic dâu tu cong trInh cap din chuyên dung qua luOi din
trung áp, bao gôm: SOr Cong Thuang, S& Xây dmg, S& Giao thông Van tái, S&
Nông nghip và Phát triên nOng thôn; UBND các qun, huyn; Ban Quàn l khu
cong ngh cao và.thc khu cong nghip Dà Ning.
3. Cáo don vj duçc giao du tu xay drng và quail i cáo khu cOng nghip,
ciim Cong nghip, khu dan Cu, khu do thj.
4. TOng Cong ty Din 1irc min Trung, PC Dà N.ng, don v có lien quan
trong vic thrc hin cáo thu tjic và dâu tu cong trInh cap din chuyên dung.
Biu 3. Nguyen tc thi,rc hin co' ch mt cfra lien thông trong giãi
quyêt thu tyc cp din qua ltrO'i trung áp

1. Dam báo các nguyen t.c thrc hin c ch mt c1ra lien thông theo quy
djnh tai Diêu 4 Nghj djnh so 61/2018/ND-CP ngày 23 tháng 4 näm 2018 cüa
ChInh phü ye thçrc hin co ch mt ca, mt cira lien thông trong giài quyêt thu
tuc hành chInh.
2. Vic thrc hin co ch mt cüa lien thông trong giài quyt thu tic cp
din qua lu&i trung áp duçic quán 1 tp trung, thông nhât, phãi dam bão kjp
thi, nharih chóng, thun tin, cong khai, minh bach và man thu ding quy djnh
pháp lu.t.
3. Thirc hin co ch mt càa lien thông trong giài quy& thu tic c.p din
qua lithi trung áp nhäm miic dIch rcit ngàn thai gian, giàm chi phi thrc hin thu
t1ic cho to chüc, cá nhân và giãm chi phi cüa các Co quan giài quyêt thu tçic,
dông thM tang cLx&ng trách nhim phôi hqp hiu qua gica các cci quan nhà nithc
thuc UBND thành phô Dà Näng và PC Dà Näng.
4. Toàn b thu tic và quy trInh thixc hin cp din qua hthi trung áp duc
cong khai trên trang thông tin din tCr cüa Trung tam Chäm soc khách hang Tong
Cong ty Din lrc mien Trung tai da chi htts://cskh.cpc.vn, h thông "Met cüa
diên Ii?' cüa UBND thành phô Dà Nàng dê các cá nhân, to chüc dê nghj cap
din qua 1uói trung áp thun tintrong giao djch, theo dôi và dugc hru trQ tai b
phn mt cira cüa PC Dà NAng dê phiic V11 kiêm tra, giám sat.
5. Quy djnh v cci ch mt cua lien thông gi&a các Co quan nhà ni.r&c
thuc UBND thành phô Dà NAng và Cong ty TNHH mt thành viên Din lc Dà
Nàng trong giãi quyet thu ti,ic cap din qua lixth trung áp trên dja bàn thành phô
Dà NAng là quy djnh tr nguyen; các to chic, cá nhân có quyên 1çra ch9n hoc
không lira chçn thirc hin các thütic lien thông trong giái quyêt thu tiic cap din
qua lixâi trung áp. Tnthng hqp to chüc, cá nhân lira ch9n khOng áp diing thirc
hin lien thông, vic giài quyêt hrng thu tic së theo quy dnh hin hành.
Chwo'ng II
QUY DJNH TH1C HIN LIEN THÔNG GIAI QUYET THU TVC CAP
BIN QUA LIfOI TRUNG Ap
Diu 4. Co ch mt cfra lien thông trong tip nhn h1 so', giãi quyt và
trã kt qua thic hin cp din qua hrói trung ap
1. PC Dà Nng là don yj du m& trong qua trinh tip nhn và giãi quyt
h so cüa khách hang vói ngành Din và co quan nhà nuâc thuc UBND thành
pM Dà Nng, bao gôm:
a) Tip nh.n M so, khào sat hin tnr&ng và thoà thi4n du Mi.
b) Báo cáo Sâ COng Thuo'ng d xác nhn sr phà hç'p vâi Quy hoach phát
triên din lc dói vài cong trInh có tOng dung hng tram biên áp >2.000 kVA,).
Tnthng hqp cOng trInh din l'ixc ch'txa có trong Quy hoach phát triên diên hrc
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dtxçic duyt thl phãi 1p h so d nghj diu chinh, b sung quy hoach phát trin
din 1xc, gui cap có thâm quyên xem xét chap thun diêu chinh, bô sung quy
hoach phát trién din hrc.
c) Thu tue thôa thuân vj trI ctItram din và hành lang tuyn din, cap
phép thi cong vói Sâ Xây drng, S& Giao thông Vn tài, S& Nông nghip và Phát
triên nông thôn, TJBND các qun, huyn, Ban Quàn l khu cong ngh cao Va các
khu cong nghiêp Da Nkg, các don vj duçic giao dâu tu xay drng va quàn 1 các
khu cong nghiêp, c1m cong nghip, khu dan cu, khu do thj.
d) Lien h v&i UBND các qun, huyn d thrc hin thu tiic xác nhn k
ho?ch bão v môi trithng.
e) Nghim thu dóng din, k) k& hqp dng mua ban din.
2. PC Dà Ning lam du mi t chirc giao djch vài khách hang theo "Co
ché mt ccra" tt'r khi tiêp nhn yêu câu mua din cüa khách hang den khi k két
hqp dông mua ban din va cap din cho khách hang, huàng dan khách hang thirc
hin các thu tic dâu tu và xay dçrng cong trInh cap din. PC Dà Nàng lam dâu
môi chü dng luân chuyên ho so cua khách hang den co quan nhà nuc, tiêp
nhn ho so xu l ti'r Co quan nha nuâc dé chuyên trà khách hang, thông báo kêt
qua xü 1 và phôi hcrp vói khách hang trong qua trInh khão sat, nghim thu tai
hin tru&ng theo yêu câu cüa co quan nhà ntthc.
3. Các cong vic lien quan dn trách nhim, thm quyn giái quyt cüa co
quan nba nuc ye hu&ng dan thu tiic thirc hin, tiêp nhn ho so và trà kêt qua
duoc thuc hiên tal môt dâu môi là bô phãn tiêp nhân va trà kêt qua cua PC Da
Nàng. Các co quan nhà nixâe chuyén kêt qua xu l, các vuâng mac (nêu co) ye
b phn mt cua cüa PC Da Nng dâu mOi de trá li khách hang thông qua co
chê môt cua diên tü/diên thoai/email.
4. Các Sâ, ban, ngành, UBND các qi4n, huyn cua thành ph Dà Nng và
PC Dà Näng theo 11th virc quàn l, phân cap có trách nhim giài quyêt ho so
theo thu tic và thai hn quy djnh.
Diu 5. Quy djnh th'c hin
1. T chuc, cá nhan mua din cung cp h so däng k mua din và h so
lien quan den các thu tic cüa co quan nhà nuóc ti b phn mt cua PC Dà Nng
d.t tai Trung tam Hành chInh cOng thành phO Dà Nàng.
2. T ChÜC, cá nhân yêu cu djch vii giâi quy& thu tic c.p din qua luói
trung áp Co the tra ciu và nhn thông tin theo dOi kêt qua xu l' ti website chàm
soc khách hang cüa Tong Cong ty Din lirc mien Trung, h thông "Met cua din
tu" cüa UBND thành phô Dà Nàng, hp thu din tir và tin nhn din thoai
(SMS) dãng k.
3. Dói vâi cong trinh c&p diên do PC Dà Nng du tu, PC Dâ Nng sau
khi tiêp nhn ho so yêu can cap din cüa khách hang, to chuc khào sat thirc th,
lQp phuong an thiêt kê, gui các co quan nba nuâc giài quyêt cac thu tiic hành
chInh lien quan den tiêp cn din nAng, to chuc thi công, nghim thu dóng din,
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k3 kt hçip dng mua ban din vói khách hang.
4. EMi vôi cong trmnh cp din do khách hang t1r du tii, PC DàNng s
phôi hçp vd khách hang thc hin ThOa thu.n dau nôi và hirng dan khách
hang l.p ho so thiêt ké, 1p ho so, thu tiic vó!i co quan nhà niiOc dung quy djnh,
dông thôi PC Dà NAng s chuyên ho so khách hang den co quan nhà nuóc giâi
quyêt theo quy djnh.
Diu 6. TrInh tir, thu tic, th&i gian thiyc hin
1. EMi vth cong trInh do ngành Din d.0 tu: Thc hin theo trInh tir sau:
- Khách hang np M so yêu cu mua din tai B phn mt c1ra cua PC Dà
Näng t.i Trung tam Hành chmnh Cong thành phô Dà Nng.
- PC Ba Nng phi hcip vâi khách hang thirc hin khão sat hin trithng và
1p ho so dir an hoc báo cáo kinh tê k5' thut dau tix cong trInh din. Thai gian
thc hin: không qua 03 ngãy lam vic, k tir ngày nhn dii hi) so' theo quy
(1nh.
- PC Ba Nng gi.'ri hi) so dn các co quan nba mthc theo quy djnh ti Diu
7 cüa Quy djnh nay dê thixc hin các thu tçic: E)iêu chinh, bô sung hqp phân quy
hoch lthOng theo chu k' dôi vói cong trmnh có tong cong suât 1&n hon 2.000
kVA; Chap thuan xây drng cong trInh; Cap phép thi cong cOng trInh (dao
dcthng, via he); Xác nh.n kê hoch báo v môi trithng. Th?yi gian giái quyêt thu
tçic cña tirng Co quail: khOng qua 05 ngày lam vic, kê tfr ngày nhn dü hi) so'
theo quy djnh.
- Các co quan nba nixc trá k& qua xi:r 1 hoc thông báo các vtthng m.c,
yêu câu diêu chinh, bô sung (nêu co) trirc tiêp cho B phn mt cüa cua PC Ba
Nng.
- PC Ba Nng thixc hin thi cOng cOng trInh, nghim thu dóng din và k
kêt Hqp dông mua ban din vài kháchhàng. Thai gian thirc hin: không qua 05
ngày lam vic, k tfr ngày nhn dii ho so' theo quy djnh.
Lwu j5: Thii gian thirc hin các thu tçic trên không áp dung di)i vói cac
cong trinb cp din có thii gian, tin d cp din dài ngay theo yêu cu cüa
khách hang.
(Lui dâ thy'c hiçn c4v din qua lu'ói trung áp do ngành Din dá'u tu' theo
Phy lye I kern theo Quy djnh nàyj
2. Di)i vol cong trInb do khách hang du tu: Thirc hin theo trInh ti sau:
- Khách hang np hi) so yeu cu mua din tai B phn mt cfxa PC Ba
Nàng ti Trung tam Hành chInh cong thnh phi) Ba Nng.
- PC Ba Nngphôi hcp vOi khách hang thrc hin kháo sat hin trurng và
1p thôa thun dâu nôi. Thai gian thirc hin: không qua 02 ngãy lam vic, k tir
ngãy nhn dii hi) so' theo quy djnh.
- Khách hang to chuc 1p hi) so dir an ho.c Báo cáo kinh t k5" thu.t xay
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dirng cong trInh din, dng thèi cung cp thành phân ho so' theo Phii 1ic 3 kern
theo Quy dnh nay den B phn mt c1ra cüa PC Dà Nang dê thirc hin cac thu
tiic hành chmnh vOi các cor quan nhà rnthc.
- PC Dà Nng gui h so' do khách hang cung cp dn các cci quan nhà
nuóc theo quy djnh ti Diêu 7 cüa Quy djnh nay dê thirc hin các thu tc: Diêu
chinE, bô sung hçip phân quy ho.ch không theo chu k' dôi vâi cong trInh có
tong cong suât kn hon 2.000 kVA; Chap thun xay dmg Cong trInh; Cap phép
thi cong Cong trInh (dào dung, via he); Xác nhn kê hoach bão v rnOi trixông.
Thai gian giâi quyêt thu tçic cüa tirng co' quan: không qua 05 ngày lam vic, k
tfr ngày nhn dii h so' theo quy djnh.
- Các co quan nhà nuóc thông báo tr'çrc tip cho khách hang các vithng
mac, yeu câu diêu chinh, bô sung (neu co) vâ gii k& qua xü 1 ye B phn mt
cüa cüa PC Dà Näng dê trã cho khách hang.
- Khách hang thi cong xây dirng cong trinh din. PC Dà Nng h trçY tu
van khách hang trong qua trInh thi cong dê dam bão chat lucing theo yêu câu k'
thi4t.
- Khách hang giii h so nghim thu dóng din, k k& hçp dng mua ban
din den b phn mt cua cüaPC Dà Näng. PC Dà Nàng phôi hp khách hang
nghim thu dóng din và k kêt Hqp dông mua ban din. Thai gian thrc hin:
khOng qua 02 ngày lam vic, kê tfr ngày nhn dii h so' theo quy djnh.
(Lwi d thicc hin cá'p diçn qua lu'ài trung áp do ngành £)içn dá'u tw theo
Phi liic 2 kern theo Quy djnh nay).
3. Thành phn h so', thai gian thirc hin, co quan, don vj thirc hin dôi
vOl tmg thu tçic quy dlnh tai Phi lic 3 kern theo Quy djnh nay.
Diu 7. Trách nhiêm thu'c hiên các thu tue
1. SO Cong Thixo'ng thc hin thu tic diu chinh, b sung quy hoch di
vOi cong trInh tram biên áp trung ap có tong dung lixng iOn hon 2.000 kVA
không có ho.c không phü hçip vOi Quy ho.ch phát triên din 1irc dâ duçic phê
duyt.
2. Ban Quan l khu cong ngh cao và các khu cong nghip Dà Näng, SO
Xây dirng, SO Giao thông V.n tãi, SO NOng nghip và Phát triên nông thôn,
UBND các qun, huyn, các don vj thrçic giao dâu ti.r xây dipig va quán 1 các
khu cong nghip, c11m cong nghip, khu dan cu, khu dO th thirc hin thu tc
chap thu.n xay drng và cap phép thi cong xây drng Cong trInh din. Trong do:
a) D6i vOl cong trInh din xây dirng trong phm vi bão v k& cu h. thng
giao thông du?mg b:
- SO Giao thông Vn tái: Thrc hin thu tic chip thun xây dirng cong
trinh thiêt yêu (vj trI ct/trm din và hành lang hxth din) trong phm vi báo v
kêt câu h. tang giao thông duOng b và thu tic cap phép thi cOng xây drng cong
trInh thiêt yêu trong phrn vi bào v ket cau h tang giao thông du&ng b cO m.t
cat ngang lông duOng > 7,5 met hoc duô'ng quOc 1 dtxqc Tong ciic DuOng b
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Vit Nam Uy thác (gm Quc 1 14B và Quc 1 1 (tü Km916+300 dn
Km933+080)).
- UBND các qun huyn: Thrc hin thii tiic chp thi4n xây dçrng cong
trInh thiêt yêu (vj tn ct/trrn din và hành lang lixâi din) trong phm vi bão v
k& câu h. tang giao thông du&ng b và thu tiic cap phép thi cong xây drng cong
trInh thiêt yêu trong phm vi bào v két câu h?. tang giao thông di.thng b có mt
ct ngang lông du&ng 7,5 met và các duing? 7,5 met trong các khu dan cu do
S& Giao thông Vn tâi ñy thác.
b) Déi vói cong trInh din xay dirng trong pham vi bâo v kt cu ha tang
giao thông dung b thuc Quôc 1 1 (doan tir dung gom phIa Nam
(Km933+080) den giáp tinh Quang Nam và doan tü duô'ng Ta Quang Bü'u
(Km916+300) den dèo Hâi Van), Quôc 1 14G, dithng Ta Quang Büu, dixng
tránh ham Hái Van - Thy Loan: PC Dà Nng huóng dan Chü dâu tix cong trInh
din g1i ho sa den Ciic quán 1 ding b III dê ng chap thun xây dirng cong
trInh thiêt yêu (vi trI cot/tram din và hành lang 1u6i din) trong phm vi báo v
kêt câu ha tang giao thông dixông b và thu tiic cap phép thi cOng xây dirng cong
trInh thiêt yêu theo quy djnh tai Thông tu so 5 0/20 15/TT-BGTVT ngày 23 tháng
9 nàm 2015 cüa B Giao thông V.n tãi và Thông tu so 35/TT-BGTVT ngày 09
tháng 10 nàm 2017 cita B trix&ng B Giao thông Vn tài ye süa dôi, bô sung
mt s diêu cüa Thông tir sO 50/201 5/TT-BGTVT. Dôi vó'i Cong trInh din hrc
xay drng trong phm vi bào v két câu ha tang giao thông di.th'ng b do Ciic
Quân 1 Dixông b III quàn l thI không thic hin c ché mt cfxa lien thông
trong thu tc chap thun Va cap phép thi cOng. PC Dà Nàng huâng dan khách
hang nQp ho so' tnirc tiêp tai Ciic Quàn 1 Dixông b III - So 16 L Tir Tr9ng,
thành phô Dà Nãng.
c) Dii v9i cong trInh din xay dirng di qua khu vrc dt cong cong hoc
qua khu virc, vj tn lien quan den yêu to kiên trüc, m quan do thj: Sâ Xây dyng
thrc hin thu tçc chap thun xây dimg Cong trInh và cap phép xây dirng, gui PC
Da Näng tong hçip, thông báo và trã kêt qua cho khách hang.
d) fMi vói cong trInh din xay drng trong phm vi hành lang bào v dé
diêu và phân b kênh cong trInh din vuçit song, kênh, rach: Sâ Nông nghip và
Phát triên nOng thôn có trách nhim kim tra, có vAn bàn thOa thuan vj trI
cOt/tram din và hành lang lithi din, gui PC Dà NAng tong hcTp, thông báo Va
trâ kêt qua cho khách hang.
e) Ban Quàn l khu cOng ngh cao và các khu cong nghip Dà Nng:
Thc hin thu t'çlc chap thun xây dirng cong trinh thiêt yêu (vj trI cOt/tram din
và hành lang luói din) và thu tiic cap phép xay dimg/thi cOng xây dçmg cong
trInh thiêt yeu trong các khu cong nghip, khu ché xuât, khu cong ngh cao theo
thâm quyén dircic giao, gui PC Dà Näng tong hqp, thông báo và trà k& qua cho
khách hang.
1) Các do'n vj ctirçic giao dâu tt.r xay d'img và quàn l các khu cong nghip,
cim cOng nghip, khu dan cis, khu do thj thc hin thu tic chp thun xay dmg
và th tic cap phép xây dçrng/thi cOng xay dirng cOng trInh din có vj trI cOt
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din, tram bin áp 1p dt trong dja gith quán 1.
Trong qua trInh thrc hiên thu tic ehp thun xây dirng cong trInh thiêt
yeu trong phm vi bão v kt câu h tang giao thông dxông b, các co quan, don
vi dtroc giao the hin thu tue có van ban lay kiên cüa S& Cong Thuong ye
hành lang hthi din (neu can thi&).
3. UBND các qun, huyn thrc hin thu tiic xác nhn k hoach bâo v
môi tnr&ng, gCri PC Dà Ning tong hçip, thông báo và trã kêt qua cho khách hang.
4. PC Dà Nng thc hin các thñ tiic: TMp nhn h so yêu câu cap din,
khâo sat hin trithng, thOa thuân du noi, nghim thu dóng din và k két hcip
dông mua ban din.
Diu 8. Cong tác phi hçrp gifra PC Ba Nng và ccr quan nhà nu'&c
1.Khi nhn di.rqc yêu c.0 cüa khách hang, b phn mt cüa PC Dà Nng
sê chii dng lien h và huàng dn khách hang ci the thU tiic cap ctin và each
tiiir thirc hin cac thU tic cUa co quan nhà nu&c, thc hin tiêp nh.n các ho so
có lien quan và thU dng lien h khách hang dê bô sung các ho s cèn thiêu, can
hoân thin trong qua trInh thrc hin djch v, thu t'iic theo yeu câu cUa co quan
nhâ nuâc, in Biên nhn ho so giao khách hang h9n thai gian giài quyêt phU hqp
theo quy djnh tUng loi thU tc.
2. PC Dà Nng ehU dng giao h so yeu cu cUa khach hang chuyn cho
Co quan nhà nuóc trong buôi lam vic tiêp theo kê tj'rthi diem tiêp nh.n ho so
hçip l và lien h lay kêt qua giãi quyêt tai B phn tiêp nhn - trà kêt qua cUa co
quan nhà niróc theo dUng ljch hçn kbi có nghip vçi phát sinh dê chuyên cho khách
hang. M9i giao djch chUng tü giüa PC Dà Nng Va CO quan nba nithc dêu phài
c.p nht ngày, tháng, cUng nhu có cht k xác nhn gi€ta 02 ben giao/nhn trong
qua trInh giao nhn chUng tr và luân chuyen ho so.
3. Co quan nha rnthc tin hành thm djnh, xem xét giài quy& h so khách
hang theo thi gian quy djnh, neu h so chua day dU hoc chua dung quy djnh
thl có hung dan, phân hôi ngay cho nguM giao ho so cUa PC Ba Näng hoc
chm nhât trong 01 ngày lam vic horn sau thI co quan nhà nirâc có van ban
thông báo gUi PC Ba Nng de nghj khách hang hoàn thin ho so (nêu co). Các
tru&ng hçip trong qua trInh thâm dnh, xem xét nêu thây can phãi hiu chinh, can
hen khào sat, nghiêm thu hiên tru&ng, kiêm tra thi công,.. .thI co quan nba nithc
gUi van bàn cho b phn mt cUa PC Ba Nkg dê thông báo cho khách hang
thirc hin. Các trung hcip thâm djnh, xern xét nêu không chap thun thI co quan
nhà nuâc phâi có van bàn trâ 1i và nêu rô 1 do.
4. Mçi giao djch phát sinh, lien h gicIa khách hang và co quan nba nu6c
trong qua trInh thirc hin các thCi tiic phãi thrc hin thông qua b phn mt cUa
cUa PC f)à Nàng. Co quan nhà nthc và PC Ba Nng thông báo cho nhau các dâu
môi, các don vj theo phân cap hoc Uy quyên giài quyt các thU tic, thit 1p co ch
lien lac, trao dOi thông tin giOa cac b ph.n chUc näng qua din thoai, thu tin, h
thông cong ngh thông tin dé giàm bat so thU tçic và thai gian thçrc hin cUa
khách hang, cài thin chi so tiêp c.n din nàng. Trong qua trInh thc hin, nu Co
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phát sinh khó 1chn, vithng mac,.. . các don vj cn th&ig nh& tim bin pháp tháo g
hoc báo cáo UBND thãnh phô Dà Näng dé chi dao.
Diu 9. Quy djnh co ch mt cila din tfr
1. Co quan nhà nuâc va PC Da Nng phi hp xây dirng h th6ng cong
ngh thông tin dé thiêt l.p kêt nôi din tfr theo dôi tiên trInh djch vi và ghi nhn
kêt qua giái quyêt. Theo do, các thông tin däng k tiêp nh.n, két qua xü 1, tr&
ngi khách hang ciia co quan nhà ni.róc và PC Dà Nng s duçic thông báo:
- Th hin trén Cng thông tin din ti:r các S&, ban, ngành va UBND các
qu.n, huyn.
- Trén Website Chàrn soc khách hang cüa Tng COng ty Din hrc min
Trung.
2. H tMng thông tin trén Website Chain soc khách hang, PC Dà Nng va
các So, ban, ngành, UBND các. qu.n, huyn dixcic kêt nOi dông b dt 1iu qua
phân mêm chtrc nàng dê tiêp nhn thông tin yêu câu dich vii tü khách hang, ghi
nhan tin trInh xü 1 và phôi hqp trong khão sat hin trumg. Phân mêm cO the
dá ü'ng duge müc d djch vii cOng cap 3 ph1ic v11 vic tiêp th.n Va luân chuyên
"ho so din t1r" tr phia khách hang và co' quan nhà ntrOc - PC Dà Nàng qua vic
din tr hóa các thu t'çic cap din cüa PC Dà Nàng Va co quan nhà nithc.
Biu 10. Giám sat tin do thirc hiên
1. Khách hang giám sat tin d giái quy& các thu tic cia co quan nhà
nuOc vá PC Dà Nng thông qua vic theo dôi tiên trinh giái quyêt trên website
Chàm sOc khách hang cüa Tong Cong ty Din 1c mien Trung. PC EM Nàng s
to chi1rc nhän tin SMS cho khách hang dé thông báo vic d tiep nhn djch V11 Va
hçn thO'i gian thrc hin, tiên d giãi quyêt lien quan den các thii tiic thirc hin
cOa PC Dà Nang Va CO quan nhà nixOc dê khách hang theo dôi và chü dng phôi
hçp trong qua trinh giâi quyêt djch v.
2. Các truOng hçip giài quyt chum tin d, khách hang có th phãn anh
den b phn mt cira hoc trirc tiêp trén duOng day nóng cüa UBND thành phô
EM NAng. Cáo co quan nhà nuOc và PC EM Nng phái gui thu xin Ii khách hang
nêu giài quyêt chrn tiên d và chju trách nhim truOc UBND thành phô Dà
Nng nêu không khàc phiic kjp thOi.
Biu 11. Quy djnh cong tác quãn 1, liru trii h so'
Các 1oi h so tip nhn, phát sinh trong qua trInh giái quy& djch vii cho
khách hang ducc Co quan nhà nuOc hoc PC Dà Nng quàn 1 và luu tr các ho
so tiêp nhn do khách hang cung cap (thông qua b ph.n mt ci'ra tuong img
vOi thu tçtc thuOc thâm quyên, hoc trách nhim giãi quy& theo quy djnh.
Biu 12. Ch d báo cáo
PC Ba Nng báo cáo bang van bàn djnh kS' hang qu (truOc ngày 25 tháng
cuOi cüa t1rng qu) cho SO Cong Thuong các ni dung sau:
a) Tng s cong trInh cp din qua luOi trung áp do ngành Din du tu,
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tong so cong trmnh cp din qua hrâi trung áp do khách hang du tu.
b) Than gian giái. quyt cac thu t1c cüa ngãnh Din và ca quan nhà nuâc
so vii quy djnh.
c) Các khó khàr, vux9ng mc trong qua trinh thc hin (nu co) dé Sâ
COng Thiiong báo cáo 1JBND thành pM giám sat kêt qua thrc hin tiêp cn din
nàng cüa ccr quan nha ntianc và PC Eà Nng.

Chirorng ifi
TO CI]T(JC THIXC HIN
Dieu 13. Trach nhiçm thiyc hiçn
1. S Cong Thurnig có trách nhim:
a) Tuyén truyn, pM bin, hixàng dk vic thirc hin theo ni dung trong
Quy dnh nay vá các quy dnh có lien quan.
b) Hu&ng dan, theo dôi vic ap dung Quy djnh nay ti các ca quan chirc
näng, UBND các qun, .huyn và các dan vj có lien quan trén dja bàn thành phô.
c) Chü tn kim tra, tng hop báo cáo và d xut UBND thành pM tháo gä
các khó khàn, vu&ng mac lien quan den vic thirc hin tiêp cn din nàng trên
dja bàn thành phO Ba Nitng.
d) Lam du m& kim tra, theo dOi, don dc thc hin Quy djnh nay; djnh
hang nàm báo cáo ]3 Cong Thug, UBND thành phô két qua, dánh giá
thirc hin vic rut ngn thani gian tMp can diên näng trCn dja bàn thành phO; dê
xuât UBND thành phô th 12 các ca quan, dan vj không thirc hin tot vic rut
ngän thai gian tiêp cn tin nng theo Quy djnh nay.
2. Sâ Xây dçrng, Sâ Giao thông Vn tâi, S Nông nghip Va Phát trin
nông thôn, UBND các qu.n, huyên, Ban Quán 1 khu cong ngh cao và các khu
cong nghip Ba Nng cO trách nhim:
a) Sira d&, b6 swig thu tiic hành chInh lien quan dn trách nhim du'c'c
giao thçrc hin phu hop vci Quy djnh nay; cong bô, niêm yet cong khai, rô rang
cac thu tic hành chInh thrac phan cong thuc hin theo Quy djnh nay.
b) Báo cao, d xu.t cac B, Ngành, UBND thành pM
don gián hóa M so,
rut ngàn thai gian thirc hin các th tçic hành chInh lien quan den Quy djnh rut
ngän thai gian tiêp cn din nàng do ca quan rnInh thrc hin.
c) Djnh k' tnrâc ngày 15/12 hang näm báo cáo UBND thành
pM (thông
qua Si Cong Thu'ong) 1:étquà thi,rc hin thu tiic hânh chInh do co quan mInh
thrc hin lien quan den Quy djnh rut ngAn thai gian tiêp cn din nàng.
3. PC Ba Nng có trách nhim
a) Nghiên ciru don giân hóa M so, rut ngn thôi gian giái quyt các
thu
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tuc, cong vic lien quaa dn rit ngn thai gian tip cn .din näng cüa don vj
minh theo Quy dnh nay.
b) Chü dng lam. vic vOi khách. hang có yêu cu sir dçing din dê thng
hçp so 1iu nhu câu cap din, 1p ké hoch, phu'ang an dâu tu, bô tn vOn, mua
sam thiét bj, 4t tis, dau thâu. . .theo hixâng don giãn hóa nhàm rut ngàn th?:ii gian
thirc hin tiêp c.n din nàng dOi vii các cOng trmnh do PC Dà Nang dâu tii.
c) Hu'âng dn khách hang có yêu cu cp din v các thu tt1c hành chInh,
các cci quan, dcin v thrc hin lien quan den tiêp cn din nàng. ThOa thu.n
phuo'ng an dâu tu vói kaách hang có yêu câu cap din sao cho d?t hiu qua nhât,
riit ngän th&i gian tiép c n din nàng.
d) Niêm y& cong khai tai trii sO' don vj, trên trang thông tin din tir cüa
mlnh ye trmnh tix, thu tic, thO'i gian giâi quyêt lien quan den tiép cn din näng dê
khách hang biêt.
e) PhM hp vó'i SO', ban, ngành, UBND çác qun, huyn trong vic xây
drng chuong trIrth, chirc näng lien thông dê tiêp nhn ho so và theo dôi tiên
trinh giâi quyêt djch vv kháeh hang tai các b phn chuyên mon cüa PC â
Nng/Din lirc trrc thuc và cac phOng, ban chuyên mon cl'ia các SO', ban,
ngành, UBND các qi4i, huyn.
4. Khách hang scr ding din có yêu cu du n&, cp din tü' luôi din
trung áp CO trách nhim:
a) Cung cp d.y dü thông tin v nhu cu, quy rnô si'r ding din, tMn d
yêu câu cap din. TruOng hqp tir dâu tix thi igra ch9n don vj tix van thiêt ké, thi
cOng có day dü nng lrc; bO tn dO nguOn vOn dê triên khai thi cong cOng trInh
dâu nôi vào luói din trung áp dOng tiên d yêu câu, tiêt kim chi phi.
b) Kip th&i phân árth các khO khan, vuó'ng mc trong qua trinh thirc hin
tiêp cn din nàng cho SO' Cong Thuong.
Diu 14. T chfrc thu'c hin
1. Các cci quan nhà nuâc thuc UBND thành phé Dà Nng và PC Dà
Nang có trách nhim thçrc hin nghiêm Quy djnh nay.
2. Trong qua trInh t chOc thrc hiên Quy djnh nay, nu gp vu'àng mac,
khO khàn, các to chüc, cá nhân có trách nhim phán ánh ye SO' Cong Thuang
bang vn bàn dê dé xuât sua dôi, bô sung nhäm kjp thai tong h'p, báo cáo
UBND thành phô Ba Nàng xem xét, diêu chinh cho phO hcip./.

Hu)7nh Dfrc Tho
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P11114JC3
Thành phn n sor, thri gia. Uit"c ni co' quan thrc hin, các biu mu
quy (j::h & v&i tr'p tJ.i tc hành chinh
Co quan,
d
thçrc hin thc hin

Ten thu tic

Thành phn ho so' yêu cau

a) Gthy d nghj mua din (Mu s6 1).
b) MOt (01) bàn sao cUa mt trong các 1oi
gi.y
t& xác djnh dja dim mua din nhx: H
Tiep nhan
,
khau thuong tth; Gi&y chüng nhn quyn s
yêu cau mua
hthi
nhà &; Hçip dng mua ban nhà hqp I;
din, khâO
Giy chüng nhn quyn sr diing dt (trên
sat
dat
dA co nhà a dôi vâi khách hang sinh
trtrông và
hot);
hçip ding iiy quyn quãn 1 và s1r
h
d
an hoc báo Cong ty diuig nha/dAt; hçip dng thuê dja diem
f)iên
(khách hang ngoài Iniic dIch sinh hot).
cáo kinh
c) Mt (01) bàn sao cUa mt trong các 1oi
k thu.t du 1rc/Diçn
luc
giây tY xác drih mic dIch sr ding din có
tix cong trInh
lien quan dn dja dim ding k mua din
die
di vâi khách hang ngoài sinh hoat nhu:
Gi&y
chng nh.n däng k doanh nghip;
cong trinli
Giây chirng nh.n dàng k kinh doanh; Giây
do
chüiig
nhn dang k hot dng chi nhánb,
Din du )
vAn phông di din; Giy phdp du tix;
Quyet djnh thành 1p don vj.
d) Bàn dAng k biu d ph11 tAi.
Tip nhn
a) Giy c1 nghj mua din (Mu s6 1).
yeu cu mua
b) Mt (01) bàn sao cüa mt trong các 1oi
, khk
giây tô xác djnh dia diem mua din nhix: Ho
sat hiên
COng
ty
kMu thtràng trCi; Giy chfrng nhn quyn s&
tnrmg và.
Din
hftu nhà a; Hçp dng rnua ban nhA hqp l;
ThOa thuân
lc/Din
Giy ching nhn, quyn sr d1ing dt (trCn
(d6j
li,rc
d.t dA có nhà tc dôi vâi khách hang sinh
vâi cong
hot;
hcip ding iy quyn quán l5 và sir
trinh do
d%ing nhàJdt; hqp dông thuê dja dim
khách hang
(khách
hang ngoài miic dIch sinh hoat).
d f)
Diu chinh,
a) T& trinh/vän bàn d nghj diu chinh, bô
b sung h
sung quy hoch cüa khách hAng/chü du tix.
ph.n quy
b) 05 bO Báo cáo diu chinh hcip ph&n quy
hoch lchOng
theo chu k' So' Cong hoch theo ni dung quy djnh ti Khoán 1
d6i vói cong Thuxcing Diêu 22 Thông tir so 43/2013/TT-BCT ngày
3 1/12/2013 cüa B Cong Thixong quy djnh
trinli Co tng
ni dung, trinh tsr, thu t11c 1p, thâm djnh,
cong sut
phê
duyt và dièu chinh Quy hoach phát
i i
trien diên lire (Mu s6 3).
2.000 kVA

Th?ri gian
Chi phi thrc
thirc hiên
hiên
(ngay lam
(ding)
viêc)

Không thu
clii phi

1

Khôngthu
clii phi

3

Không thu
phi
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S& Giao
thông vn
tâi; UBND
các qun,
huyn; Ban
Quãn i'
H so chap
kim cong
thun
ngh cao
dimg cong
và các khu
trInh
cong
nghip Dà
Nng va
CáC CO
quan, don
v lien quan

S& Giao
thông 4n
tâi; UBND
các qu.n,
huyn; Ban
C&p phép thi Quãn i
cong cOng kim cOng
trInh (dào ngh cao
dwng, via và các khu
cOng
he)
nghip Dà
Nng a
CáC
quan, don
vj lien quan

Xác nhân UBND các
qun,
k hoach
huyn
bào v môi

a) )oJ2. d& nghj (bàn rhfnh Mu s6 4)
b) H w thi& k, trong ió có bIrih do, trc
dcc, te nga1g vj ti 'op. tuyn có xay
dung Ong trh± (bàn chInh), Nu h sa thiet
k là hO so thiêt k k thut ho.c thit k
bn ye thi cUng, di vâ cong trInh xây 1p
qua can, hin hoc các 'Ong trInh dix?yng b
phc t.p khác, phài có Báo cáo k& qua.
thm tra thit kê (bàn sao có xác nhn cüa
ch cong trInh). Các bàn vC phài th
dy di v trI các côrg trInh ngm hin hru
näm tiong khu vtrc xây drng cong trmnh và
khu virc ê.nh hix&ng bOi vic xây dçng cong
trinh.
c) Cam kt di chuyn hotc cài tao cong
trInh thing tiên d theo yen cu cüa co quan
quãn 1 dx?ing b Co thm quyn; khong
dixc yêu câu b6i thtrôiig và phài chju trách
nhim chi trà toãn b chi phI cO lien quan.
a) Dan/van bàn dê ngh cap giyphép thi
cong theo mu (bàn chInh - Mu so 5);
b) Van bàn cam kát v vic tháo d0, di
chuy&u ho.c cài tao cong trInh dâ 1p dt tra.
li m.t b&ng d nhà nixàc xay drng cong
trinh cOng cong hoc nâng cap m rng nn
thrxng; khOng thrqc yeu c.0 bi thixong và
phài chu hoàn toàn trách nhim kinh phI
lien quail;
b) Van bàn cMp thun thi cong Cong trinli
thiêt yu cüa co quan quãn l &r&ng b có
thm quyên (d61 vOi thi cOng 1.p t cong
trInh thiêt yêu);
c) H so thiêt k và thit k th chirc thi
cOng dirç'c d.p th.m quyn phê duyt;
d) Bin pháp bào dam an toàn cong trInh
giao thông dung b va cac cong trinh ha
tang k5 thu.t khác hin CO trên dir&ng b;
e) Bin pháp bào dam an toàn giao thông
trong suôt thai gian thi Cong có xác n1in cüa
Ban Quàn l dir an (trixang Iicp cac cOng
trmnh don giãn, không CO thiêt k t6 chirc
công);
f Bin pháp dam bâo v sinh mOi trung
kern theo van bàn xác nhn k& hoach bào v
mOi trtr&ng cüa UBND qun, huyn;
g) Hçp dng xây 1p (nu chii dâu tix là
pháp nhân có chrc näng thi cong và tir thi
cOng thi khOng cn thu tiic nay)
a) VAn bàn d nghj xác nhn dang k) bàn
ké hoach bão v môi tnr&ng: bàn chinh.
b) 03 Bàn k hoach bão v môi tnrang

Không thu

- L phI:
Không có;

5

- Nptin d.t
cçc bang
100% kinh phi
h9àn trã kt
can ha t.ng
giao thông
dung b theo
don giá quy
dinh tai Quyt
dinh s6
18/2015/QDUBND ngày
27/7/2015 cüa
UBND thành
° Dà Nng.

Không thu
phi
14

tnrmg

Nghiêrn thu Cong ty
dong d1fl,
Di
k kêt hop hrc/Diên
dng mi.ia
b din
hang

(bàn chmnh - Mu s6).
c) 01 tp hi sci dr énithi& k cO chü k
(gh rb hç têi. ch"rc danh) cia ngui di
din có tIxn quyn và dóng dâu (neu co)
cña cc 'uan chii dir an.
a) Van bàn d nghj nghiêm thu: bàn ehInh.
b)HsapIiap1: bàn sao.
c) H sci thi& k dixcc duyêt: bàn chinh.
d) H sa hoàn công: bàn sao.
e? Bien ban lap dt hç thong do dem: ban
chnth.
f) Biên bàn áp giá bàn din: bàn chinh.
g) Hop dng mua ban din: bàn chinh

2

Khong thu phi
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MAli sO i
MAli DON BE NGHI ANC K M7A JI1N QUA TR4M BIEN A
CNG HOA xA HI CHCJ NGBITA VIT NAM
S bi nhn:

Ngây nhn........./......./20
Ngây kèo sat:
7...... /20

Dc Ip - Tir do - Hinh phüc
,ngày .........tháng.........nàm ......

ClAY BE NGHJ MUA DIN
(Di vái khách hang có yeu cdu mua din tic hthi din trung ap)
Kinh gi:
I .Tên Co quan ho.c eá nhân dàng k mua din

(1).

2.Dti din là ông (bà):

(2).

3.S6 CMND/H chiu/CMCAND/CMQDND
..ngày. . . .tháng nàm.
4.Theo giy uSr quyn
(3)

Cci quan cp

ngày lam vic ...tháng. . . .nAm.......cüa

5.S, diri thoai lien h và nhân nhn tin (SMS)
6. Fax
8.Tài khoân s6

,.

; 7.Email

(4)

T.i ngân hàng

(5)

9.HInh thtrc thanh toán:
1O.Dja chi giao djch
11.Mâ sthu
12,Mic dIch sir diing din
13 .Dja dim därig k s1r d1rng din
14.Công sut däng k sir di.ing

kW

15.Tinh trng sir diing din hin ti: Chua có din 0; Dang dung Cong to
chungO
1 6.Tên chü h diing chung/s HDIVIBD/mã s KHldja chi

(6).
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BANG KE CONG SUAT THIET BJ ST DI)NG DIIN
(Ap dyng dói vó'i yeu cu rnua din có cong sudt dàng i th dyng ~4OkW
Ten
thit bj

Cong
suât
(kW)

S
1uçng

Thii gian sir
ding
Tir
dan....

Tg

T&ig cong
sut sr ding

Din näng

(kH9

WWngày
lam vic)

1
2
3

ngày

tháng

nám

Ben mua diên '7,)
(7c3, ghi r6 hQ và ten)

IIU'ONG DAN
(1): Ghi ten Khách hang là cá nhân hoc ten don vj dàng k) mua din
(2): Ghi ten cá nhân c1i din cüa Co quanith chrc dàng k mua din
(3): Giây üy quyn cho cá nhân di din cüa cci quanIt chiTrc d mua din
(4) va (5): Ghi d.y dü di Oi co quan1t chic. Khách hang cung cp thông tin
d nâng cao cht hxcmg djch vi
(6): Tnring hçip dang dung cluing có them mt trong nhflng thông tin lien quan
dn ChCi h dung chung
(7): Là cá nhân ho.c di din Ben mua din (drnc üy quyn)
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MAU SO 2
THÔNG TIN DAiG TJU N( .:r:o KHACH HANG S1ThT)NG
DIN DAU NO! VAO LUI DrN TRUNG AP
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông till khách hang có nhu cu d ni
a) HQ vã ten khách hang Co nhu c du n6i:
b) Co trçr s& dàng k)
tai:

c) Ngiiôi di dinfNguii dirçic üy quyn:
d) Cht'rc danh:
d) S chi.'rng mirth nhân dân/H chiu:
e) Dja chi

lien lac:

Din thoai:

; Fax:

; Email:

2. H1 so' pháp I
Các tài 1iu v tir cách pháp nhan theo quy djnh cüa pháp 1ut.
3.Môtâdu'án
A noi)
A.
a) De ngh dau fbi: (mo ta nhu cau dau
•

.

A

A

b)Tênduán:
c) Dja dim xây dirng:
d) LTnh vrc ho.t dng/loti hInh san xut:
d) Ngày dr kiên dOng din dim dâu nôi:
e) Cp din áp dir kin du n6i:
II. THÔNG TIN YE

iu CAU S1T DT)NG DIN

Adtnh
. mire
1. So hçu yeA then nang va cong suat
A

•A

'A

'

A

Cong su.t sir diing IOn nh.t:

(kW)

Din näng tiêu thti/ngày/thngInam: (kWh)
2. S

lieu

dr báo nhu cu then tai dim du ni

Bang k sü' diing

fl

Nãm Nàm thfr Nãm thfr Näm thfr Näm thfr
hiêntaj
2
3
4
5

Cong sut l&n nht (kW)
luqng din trung
bInh nm (kWh)
San

- Khách hang phãi cung cp các thông tin v thng cong sut 1p dt cüa
18

các thMt b din, ch d tiêu thii ciên (ca, ngày lam vic và ngày nghi).
Di vói khách hang & dung din san xu.t, kinh doanh, djch vi có cong
sut sfr dng crc di tir 40 kW trâ len, khách hang phâi cung cp các thông tin
vBiu phi tái n3ày e!in hInh cCia näm vào 4n hành (hoc nàin dir lciên thay
doi dau no hien co) va 04 nam clep theo.
A

A A

.

A

3. Yeu cau ye mu'c dç d phong
Di v&i Khách hang sir diing din nhn din trirc tip tr krâi din phân
ph6i là khách. hang cuan trçng theo danh miic dixçic UBND thành ph Dà Nng
phé duyt có nhu c.0 nhn din. tà hai ngun tr& len cn nêu rô nguM dir phàng
và cong suit dir phông yêu cu.
4. Dc tInh phi tãi Va cic yêu cu khác (nu co)
Chi tMt v d.c dim day chuyn cong ngh các thành phn ph tài cüa
Khách hang st diing din nh.n din trrc tip tü lithi din phân phi, trong do
dc bit liiu cung cp thông tin v các phçt tãi có th gay ra dao dng qua 5%
tng cong sut ci1a Khách hang sü diing din nhn din trrc tip tr lithi din
phân pMi tai dim du n6i và mirc
nhp nháy din áp cüa các phii tài do.
gay
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iVLU
NQI DUNG BAO CÁO DIEU CII! NH HQP PIIAN QUY HO4LCH

1. Ca s& pháp 1 và sir cn thi& diu chinh, b sung quy hoach.
2. Quy mô, tin d và các thông s6 chinh cüa dir an can diu chinh, b
sung quy hotch.
3. Dánh giá ãnh hix&ng cüa vic diu chinh, b sung dir an d& vâi lu&i
diên sau tram 110kV khi xut hiên di.r an.
4. Dánh giá hiu qua kinh t cüa d an b sung, diu chinh.
5. Kt 1u.n và kMn nghj.
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MAUSO4
MAU BN BE NGHJ YA: nflG C1 G TRINEI TRONG PH4LM VI
BAO Vi!, KET CATJ TANG GIAO THÔNG BUNG BQ
TEN CO QUAN DON VT (1) CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
CHU DAU TU (2)
Dc Ip - Tiy do - H?nh pbüc
s6
V/v: dd nghj châ thumn xây
d-ng cong trInh
'3,)

Da Nang, ngày . ... thdng .... nám 20

KInh gii:

. (4)

Can cir Nghj dnh s6 11/2010/ND-cp ngày 24 tháng 02 narn 2010 cüa ChInh
phü Quy djnh ye quàn 19 và bão v k& c&u h thng giao thông duäng b;
CAn cr Thông tx s 50/2015/rr-BGTVT ngày 23 tháng9 nAm 2015 cita B
trlx&ng BQ Giao thông Vn tãi hixâng dk thuc hin mt so dieu cüa Nghj djnh so
11/2010/ND-CP ngày 24 tháng 02 nAm 2010 cüa Chmnh phü quy djnh ye quãn 19 và
bào v két câu ha tang giao thông throng b;
CAn cCr Thông tir s6 35/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 nAm 2017 cüa BO tnr&ng
BO Giao thông 4n tãi sira doi, b sung mt so diêu cüa Thông tur so 50/2015/TTBGTVT ngày 23 tháng 9 nm 2015 cüa B trtrOng BO Giao thông vn tái;
CAn cr Quy djnh v thi cong xay dung cong trInh thit yu trong phm vi bão
v kêt câu ha tang giao thông thrOng b trén dja bàn thành phô Dà Nng ban hành
kern theo Quyêt djnh sO
/QD-tJBND ngày.....tháng.....nAm.... cia UBND thãnh
phô Ba NAng;
(....5
)
(.....2...;.) d nghi duc chp thuân xây d'çrng cong trInh (....6....) trong phrn
vi bão v kêt câu ha tang giao thông duOng b cüa (....7.....).
Gu'ri kern theo cac tài 1iu sau:
- H sa thit k cüa (....6....);
- Bàn sao (....8....) Báo cáo kt qua th.rn tra H sa thit k cia (....6...) do
(....9....)thuchjên.
(....2....) cam k& tr di chuyn hoc cài tao cong trmnh va lthông dài bi thtthng
1±1 ngành thrOng b có yeu cáu di chuyn hoc cãi tao; dOng thOi, hoàn chinh các thu
tic theo quy djnh cüa pháp 1ut cO lien quan dê cong trInh thrc triên khai xây dirng
trong thOi hn có hiu 1irc cüa VAn bàn chip thuân.
Dia chi lien h
S din thoai
(2)
Ncr! n/ian:
- Nhtr trôn;
- Luu VT.

QUYEN H4N, CH1C VU CUA
NGTfI KY
(k9, ghi rO h9 ten vâ dóng du)
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RUNG DAN NQ JJNG GBI IR3NG CONG VAN BE NGH!
(1) Ten th chirc hoc cc quan cp trên cüa dn vj ho.c t chrc drng Dan d nghj (nk
co)
(2) Ten don vj hoc t chrc thng Dan d nghi ch&p thun xây dirng cong trInh.
(3) Ghi vn tt ten cong trmnh, ten ththng, dja dim;vI dii "Chip thun xây dijng thrng
ông cap nuàc sinh hot trong pham vi bào vi kêt câu h tang giao thông dithng b eüa
thr&ng Din Biên Phü, thuc dj. bàn qun Thanh Khê"
(4) Ten ca quan chp thun cijo phép xây mg cong trInh (Si Giao thông V.n tài
hoc Uy ban nhãn dan cáo qu.n, huyn)
(5) Vn ban cho phép chun bj du tu ho.c phê duyt d.0 tir cOng trInh cüa cp có
th.rn quyên.
(6) Ghi rO, dy dü ten, nhóm dir an cüa cong trInh.
(7) Ghi rO ten ththng, cp k5 thi4t cüa dithng hin ti và theo quy hoach, 1 trInh, phIa
ben trái hoc ben phái tuyên &thng, các vj tn cat ngang qua dumg (neu co).
(8) Ban sao có xác nhn ci:ia chi:i cOng trmnh (nu cOng trinh xay 1p qua cu, hm hoc
cáo cong trInh dixng bQ pht'rc tp khác).
(9) T chic tix vn (dec 1p vài t6 chirc tir vn 1p H so thit 1c) dixçic phép hành
nghê trong lTnh virc cong trInh dung b.
(10) Cáo tài 1iu khac nu (....2....) th.y cn thit.I.
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MJSO5
MAU BON BE NGJ]J 2i P GIAY prEp Till CONG CONG TRINH
TRONG PH3M YE EAO v cEi CAU 113 TANG GIAO THÔNG
BIJ'ONG BO
TEN CO QUAN DON V (1)
CHU DAU TU (2)

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM
Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc

sñ..........
V/v trinh h scr dê iighj cap giáy
phép dii cong cong trInh

ha N&ig, ngày ... tháng .... nàm 20.....

DO BE NGrn CAP PREP Till CONG CONG TRINH
Cp phép thi cong (....3.....)
KInhgi'ri:
Can cir Nghi djnh s 11/2010/ND-Cp ngày 24 tháng 02 nàm 2010 cüa
Chinh phii quy djith v quân 1" và bào v kêt cau h tang giao thông dthng b;
Can cir Thông fir s 50/2015/U-BQTVT ngày 23 tháng 9 näm 2015 cüa
B trnâng BQ Giao thông V.n tâi hir&ng dn thirc hin mt so ctiêu cüa Nghj
dnh so 11/2010/ND-Cp ngày 24 tháng 02 nàm 2010 cña Chinh phü quy dlnh ye
quân 1 và bão v kêt câu ha tang giao thông dung b;
Can ci'r Thông fir s 35/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 nàm 2017 cüa B
tnrôrng B Giao thông vn tái sàa d&, bô sung mt so diéu cüa Thông ti.r
so 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 näm 2015 cüa B tru&ng B Giao
thông v.n tãi;
Can cir Quy dinh v thi cong xay dirng cong trIrih thit yu trong ph1n vi
bào v kêt câu h tang giao thông di.thng b trên dja bàn thành phô Dà Nng
ban hành kern theo Quy& djnh s
/QD-UBND ngày.....tháng.....näm....
cüa UBND thành phô Dâ Ning;
Cànc(....5...,)
(.....2.....) d nghi di.rçc cp phép thi Cong (....6....) tai (....7....). Th&i
gian thi cong bat dau tr ngày.... tháng. . . .nàm .... den hêt ngày... tháng.. .näm...
Xin gui kern theo các tài 1iu sau:
- (...S...)(bánsaocóxácrJ1âflcüaChüdut)
- (...8...) (bàn chInh).
*
(....2....) xin cam kt tçr di chuyn hoäc cái tao cong trInh và không dOi
bôi thx&ng khi ngành dung b có yeu câu di chuyên hoc cai tao; dông thi,
hoàn chinh các thñ tiic theo quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan dê cong trmnh
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dixcic trin khai xay drng trong thôi hn có hiu 1irc cia Van bàn chip thuQ.n.
Dông thà'i (....2....) xin cam kêt thc hin day dü các bin pháp bào dam giao
thông thông suôt, an toàn theo quy djnli, hnhê in tàc giao thông den mrc cao
nhât và không gay ô nhiêm môi trung.
(...2...) xin cam kt th cong theo ding H sa thi& k dà thrcxc (...10...)
phê d.uyt và tuân thu theo quy cijrh ci:ia Giy phép thi cong. Nêu thi cong không
thirc hin các bin pháp báo dam giao thông thông suôt, an toàn theo quy djnh,
dé xày ra tai nan giao thông, in tàc giao thOng, ô nhim môi trg nghiêm
tr9ng, (...2...) chju trách n.him theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Da chi lien h:
S6 din thoi:

Noi nhmn:
- Nhu trén;

(2)
QtJYEN HiN, cmrc VJ CUA
NGT1%I KY
(kg, ghi rO h9 ten va dóng du)

- Liru VT.

IIU'ONG DAN Gill TRONG DON DE NGHJ
(1) Ten t chirc hoc ccx quan c.p trên ci'ia dan vj hoc t chCrc ding Dan d nghj (n&i
co)
(2) Tn dan v hoc th churc dirng Dan d nghj cp phép thi cOng (cong trInh hoc thi
cOng trCn dt.rng b dang khai thác).
(3) Ghi v&n tt ten cong trmnh hoc hang mic cong trInh d nghj cp phép, qu6c 1, dja
phuang; vi dii "Cap phép thi cong Cong trinh din lirc trong ph.m vi bào v két cau h
tang giao thông di.r?mg b cüa &rxng Lê Duân, thành phô Dâ Nng".
(4) Ten ccx quan cp phép thi cong (Sex Giao thông V.n tài hoc Uy ban nhân dan các
qun, huyn);
(5) Vn bàn chip thun xây dirng hoc chp thi4n thit k cong trInh cia ccx quan
quán l di.thng b có thm quyên.
(6) Ghi d.y dü ten cong trInh hoc hang mic cong trInh d nghj cp phép thi Cong.
(7) Ghi dy áü rO 1 trInh, ten duxng/qu6c 1Q, thuc dja bàn qun, huyn nào.
(8) H so Thi& 1c bàn v thi công(trong do Co Bin pháp th chi'rc thi cong dam bão an
toàn giao thông) dà duçrc cap có thâm quyn phê duyt.
(9) Các tài 1iu khác nu (....2....) tMy cn thit.
(10) Ca quan phê duyt Thi& k bàn v thi cOng.!.
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i1):JsO6
N()I DT ' 1'T'. . CE PLC. V MOI TRUNG
MATJ TRAI\TG B1A CUA KE U)iCii BAO \T1 MOI TR[IONG TRUOC THAM
QTYEN XAC NH4N DANG K CUA SO TAI NGUYEN VA MOI TRONG
(Ban hành /cèrn theo Thong tu sO' 27/2015/IT-BTNMT ngày 29 tháng 5 nàm
2015 cña Bç tnthng Bi2 Tài nguyen và MOi tru'&ng ye dánh giá mOi tnthng chiên
lwo'c, dánh giá tác dç$ng mOl tru'&ng và Ice hogch báo v mOi tru'àng)
(1)

ICE HOACH BAO V MÔT TRTJONG
cüa (2)

Dai din (*)
(ks', ghi h9 ten, dóng dâu (nêu co))

Dai din dcn vj tu van (nêu co) (*)
(k, ghi h9 ten, dóng dâu)

Tháng ... nrn 20...
Ghi chz: (1) CIth c4e an, phirnng an san xud't, kinh doanh, d/ch vt; (2) Ten dy'
an, phu'cing an san xuát, kinh doanh, dich vy.
(*) Chi the hin ti trangphy bIa.
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CAU TRUC VA NOI DUNG OTIJA i<E HOiCH BAO V MÔT
TRTXONG THtY)C THAM QUYEN XAC NH)N DANG KY CUA sO
iAI NGUYEN vA MÔT TRTIONG
(Ban hành kern theo Thông tw s6 27/20. 5/7TBTh1MT ngày 29 tháng 5 näm 2015
ciia Bç5 tithng Bó Tài nguyen và Môt trw&ngvê dánh giá rnôi tru'&ng chiên lup'c,
dánh giá tác dç3ng môt tru'ông và Ice hooch bdo v môt trwông)
CONG HOA XA HQI CHTIJ NGHA VIT NAM
Dc p - Tr do - Enh phüc
(Dju dann nc/i thwc hin d an), ngày... tháng... nám...
KInh giri: (1)
Ching tôi gri dn (1) ban k hoach bão v môi tnthng d däng k vOi các
ni dung sau day:
I. Thông tin chung
1.1. Ten de an, plzu'o'ng an san xu4 kinh doanh, djch v (gQi chung là
dt an): nêu dung ten gçi nhir duqo nêu trong báo cáo dâu tu (báo cáo nghiên
cim khâ thi ho.c tài 1iu tuong ducmg).
1.2. Ten chü dr an:
1.3. Dja clii lien h:
1.4. Ngwô'i diii din theo phdp lut:
1.5. P!iwo'ng tin lien 4ic vó'i chü dy an: (s6 din thoi, s Fax, E-mail ).
1.6. Dja dilm Ihrc Jiin dr an:
Mo tá vj trI dja 1 (tça d các dim kMng ch ranh giOi theo h VN2000)
cüa dja diem thrc hin dr an kern theo so do minh hça chi rO các dôi tuqng tr
nhiên (song ngôi, ao ho, dtrông giao thông,...), các dôi tuqng ye kinh tê - x hi
(kh.0 dan cu, khu do thj; Co so san xuât, kinh doanh, dch vit; cong trInh van hóa,
tOn giáo, di tIch ljch si:r,... ), hin trng sO ding dat trén. vj tn thc hin dir an và
các dôi tilçYng xung quanh khác.
Chi rO ngun tip nh3n nuOc thai cUa dir an kern theo các tieu chun, quy
chuân k5 thu.t ye môi truông hin hành áp diing dôi vOi các nguôn nay.
1.7. Quymôd4rán
Mo tá torn hrçic v qua trInh thi cong xay dixng; quy rnô/công suit san xu.t;
cOng ngh san xuât; liit kê danh miic các thiêt bj, may mOc kern theo tmnh trng
cüa chOng.
1.8. Nlzu cEu nguyen lieu, nhiên llu sü' ding
- Nhu cu v nguyen lieu, nhiên lieu phiic vii cho san xut duçic tInh theo
giô', ngày, tháng hoc nàm; phirong thuc cung cap nguyen lieu, nhiên lieu.
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- Nhu cau và ngun cung cttp
Yêu cdu:

nâc cho san xut.

- Dat vol tntông hQp mO rcng, nâng c4v, ndng cong suá't cza cc' sO san
xuát, kinh doanh, dfch vi acing hoçu dng can phái bO sung thông tin cci sO
dang hoçit d5ng, dçc bitt là các thông tin lien quan den các cong trInh, thief bj,
hqng mc, cong ngh se du'ç,c tiêp tuc
th dyng hoäc loqi bó hoc thay dOi diéu
chinh, bO sung.
ye

11. Các tác dng xu d&i môi trtrmg
2.1. Tdc d$ng xhj din môt fru?tng do ch& thai

2.1.1. Khltháj:
2.1.2. NttOc thái.
2.1.3. Chcft thai ran:
2.1.4. Chdt that nguy hqi:
2.1.5. Chdt thai khác:... ('nlu co,)
Di vâi mi loai
cMt thai phâi nôu ctü các thông tin v: ngun phát sinh,
tong lixng phát sinh trên nit dmi vj thai gian, thãnh phãn chat thai. Dôi vói khI
thai và rniOc thai co
phãi néu rô ham hrang/nOn d cüa tfrng thãnh phân Ô
nhiêm d.c tnmg va
so sánh vói tiêu chuán, quy chuân, quy djnh hin hãnh trong
trtr&ng hçrp chiza áp diing các bin pháp giám thiéu tác dng xau.
2.2. Tdc el3ng xliii din môt trithng không do chtit thai
Néu torn tt các tác dng xu dn mOi truông khác (nu co)
do dir an gay
ra: xói môn, tnro't, s1it, l&, h'in dAt; six
xói
l
bO'
song,
b
sui,
b&
hO,
b bien; sir
bi lang lông song, lông sui, lông
M; sr thay di mxc nuâc mat, rnthc dixi
dat; xâm nbp mn; xâm nhp phèn; sir biên ctôi vi khI h.u; sl:r suy thoái các
thành phân môi triring; s1r biên doi da dng sixth h9c và các yêu to khác.

Yêu cdu: các loqi tác dng xd din môt trteOng phái dwcrc thi hin theo
thng giai doqn, bao gôm rnç5t, môt sO' hoác toàn b các giai dogn sau theo dc
thu cia tuing dy an cy thê. (1) chuán bi ddu
(2) thi cOng xdy dyng, (3) vçn
hành dzr an và (4) hoàn thành 4c an.
tub,

III. K hoch bäo v môi trtrô'ng
3.1. Giám thihu tee dPngxatu do

thai
- Mi loi ch&t thai phát sinh du phâi co
kern theo bin pháp giái quy&
tirong üng va co thuyét mirth
mirc do khá thi, hiéu suât/hiéu qua giâi quyêt.
Trong trixông hçip khOng the cO biên pháp ho,c có nhtrng kho khá thi trong
khuOn khô cüa d an phâi nêu rO l do và có kiên nghj
c1i the dê các ca quan lien
quan có hithng giãi quyêt, quyêt djnh.
chat

ye

- Phâi chfrng rnixih sau khi
ding bin pháp giài quyt thI các cht thai sê
&roc xir l den mirc nào, có so sánji, dôj chiêu vâi các tiêu chuân, quy chuân,
quy djnh hin hành. Trung hqp không dáp üng dixoc yêu cu quy djnh thI phâi
ap
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nêu rö 1' do và có các kin rghi ci th& i các ca quan lien quan có hu&ig giài
quyt, quyêt djnh.•
3.2. Giãm thku 'dc tdc c't3ng xáu kMc
Mi 1o.i tá dng xu phát sixth du phài có kern theo bin pháp giàmthiêu
tixong frng, thuyt rninh v rn'rc ct) kh thi, hiu SUâtIhiU qua giâm thiêu tác
dng xu do. Trtx?ng bqp không th& Co bin pháp hoc có nhung khó khà thi
tron.g khuôn khô cüa dir an thI phài nêu rô 1 do và có kiên ngh cx the dê các Co
quan lien quan có hithng giãi quyêt, quyêt djrih.
33. KI hoach gidin sat rnôi irzthng
- Giárn sat lixu 1xçing khI thai, nuâc thai và nhffiig thông s ô nhim CO
trong khI thai, nuóc thai dc trung cho dr an, phii hçp vâi quy chuân 1c thut ye
môi tru&ng hin hành, vâi tan uât tôi thiêu mt (01) lânl06 tháng. Không yêu
câu chii dr an giáni sat nithc thai dôi vi dr an có dâu nôi nuOc thai dê xr l ti
h thôn xir l' nizâc thai tp trung và không yeu câu chü digi an giám sat nhng
dçr an không cO khà nàng phát
thông so ô nhim có trong khi thai, nithc thai ma
sinh ho.c khá nng phát sinh thâp.
- Các dim giárn sat phäi ducic th hin CIi th trOn so d vâi chij giái rö
rang và tça d theo quy chuân hin hành.
Yéu cu:
- Ngoài vic mó tá bin pháp giám thiu tác dç5ng xáu 8Jn rnôi trwông nhw
hzthng dan ti myc 3.1 và 3.2 Phy lyc nay, bin pháp giám thiêu tác dng xáu
den rnôi trw&ng mang tInh cong trinh phái dupc lit kê dwói dng bang, trong do
neu r6 ching loçii, dc tInh k9 thut, do W&ng can thiêt và kern theo tiên dç3 xáy
lap cy the cho tzig cOng trInh.
- Di vO'i dtJi tup'ng m& rç5ng quy mO, náng cá1p, náng cOng 5dt, nçi dung
cia phân III Phy lyc nay can phái nêu rö hin trgn các cOng trInh, bin pháp
báo v mOi trithng hin cO cia cci s& hin hu và mOi lien h cza các cong trInh
nay vó'i h thông cOng trInh, bin pháp báo v mOi trithng cia dy' an cái tqo,
náng cap, nâng cOng suát.
IV. Cam ket
Chiing tôi cam k& v vic thirc hin các bin pháp giám thiu tác dng x.0
v môi tnxing dt các quy djnh, tiêu
den rnôi tnthng nêu trong ice hoch bao
chuân, quy chuân k thu.t ye môi trung và thigrc hin các biri pháp bào v môi
trung khác theo quy djnh hin hành clia pháp lust Vit Nam.
Chiing toi gui kern theo day các van bàn có lien quan dn dig an ('neu cO Va
liçt kê cy the,).
Ching tôi bào dam v d trung thrc ciia các thông tin, so lieu, tài lieu trong
bàn ice hoch bâo v môi tnthng, kê cà các tài 1iu dInh kern. Nu có sai phm,
chiing tôi xin hoàn toàn chju trách nhirn tnthc pháp 1ut cüa \Tit Nam.
(2)
2

(Kg. ghi hc ten, chi.'rc danh, dóng du (n&i co))
Ghi chi: (1) Cci quan xác nhçn däng k id hoçich báo vç môi trithng; (2) Dçii
din có thdm quyên cia chi di an.
Yêu cdu: Bàn Id hogch báo v môt tnthng du'o'c 42p thành ba (03) bàn gôc, có
cIi
zachi c4c an ôphIa dithi ting trang vàki), ghi hQ ten, chze dank dóng
dau (neu co) cua dgz dzn co tharn quyen cua chu dt an ci trang cuol cung.
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CAU TRJ'JC VA NOI DUNG CUA KE HOICH BAO V1 MOI
TRJIONG TI-fUOC THAM QUYEN XAC NHN DANG K
CUA O
BAN NPIAN DAN CAP HUYN
(Ban hành /cèm theo Thông tw so' 27/2O15/TTBrj,ij ngày 29 tháng 5 nám 2015
cza B5 trirOng Bç$ Tài nguyen và Môi trw&ng v dánh giá mOi tru'Ong chiên lwçic,
c?nh giá tác dcng môt lrw&ng và kê hogch báo v môt tru'071g.)
CQNG }IOA XA HQI cirti NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hinh phüc
(Dia diê'm), ngày
KInhgü±(1)
day:

tháng

näm 20

Giri d& (1) k ho.ch bão ye môj tnr&ng d dàng k vâi các ni dung sau
I. Thông tin chung
1.1. Ten dt an, co sá ('gQi chung là c4r án):...
1.2. Ten chü dr an:
1.3. Dia chiliên he:
1.4. Ngzr&i diii din theoplzdp lult:
1.5. Phzrowg t4n lien 4zc vói chü dt an: (s6 din thoi, s6 Fax, E-mail...).
II. Thông tin co' ban v hoit dng san xut, kinh doanh
2.1. Dja dim thirchiên dçrán:

2.3. Loai hinh san xu.t, kinh doanh, djch vçi; san phm Va s 1uqng

2.4. Dién tIch mt bng cc sâ san xut, kinh doanh, djch vi(m2):
2.5. Nhu cau nguyen hçu, vat liçu six diing trong qua trmh san xuat:

2.6. Nhiên lieu si:r diing trong qua trinh sn xut (du, than, cUi, gas, din...)

IlL K hoich bão v môi trithng trong giai don thi cong xây diyng
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TIrih trng

Y utoga)'Lac TInh trang
d9ng
Co Khôn'
Khf thai tir
các phuong
Vn
tin
chuyen, may
móc thi cong

Binphápgiãmthiéu

Co

Khong

Sü ding phuorig tin, may móc thi
ong d qua kiêrn djnh
dung 1üi nhiên Iiu It gay ô nhim
I

FDinh k' hào dung phumg tin, thiêt
Biii pháp khác:

Cãch ly, phun riuó'c d giám biii
ién pháp khác:

thai
Nu'àc
sinh hot

Thu goni, tr xi'r 1 trixo'c khi thai ra môi
truOng (chi rO nguôn tiêp nhin rnrOc
thai)
Thu gom, thuê dan vj có chirc näng dê
xlI 13"
Dè thing ra h thng thoát nucic thai
khu vrc
Bin pháp khác:

thai
Nu'âc
xay dirng

Thu gom, xü' 13" truâc khi thai ra môi
tnxng (chi rO nguôn tiêp nhn nirâc
thai)
D thng ra h tMng thoát nixó'c thai
Ithu virc
Biên phap khác:

Cht thai rn
dirng

xay

Thu gom d tái ch hoc tái s1r diing
Tix d thai tai các dia dim quy djnh
cüa dja phuong (chi rO dja diem)
Thuê dan vj có chi'rc näng d xir 1
Bin pháp khác:

Cht thai rn
sinh hot

Tir dè thai tai các da dim quy djnh
cña dja phuang (chi rö da diem)
Thuê dan vj có chirc näng d x& 1
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Bin pháp khác:
Chat
thai
nguy hi

Thuê dcrn vi Co chi'rc nãng d xCr 1
Bin pháp khác:

Ting n

IDnh k' bão diiOng thi& bj
Bin pháp khac

Rung

jnh k' bão duOng thit b
trI thai gian thi cong ph h
in pháp khac

Nuàc mira
chãy tràn

Co h thng rnh thu ni.râc, M ga thu
gom, lAng bc nuàc miia chãy tràn
trixO'c khi thoAt ra môi truO'ng
'Bin pháp khac

IV. K hotch bão v môi tru'ô'ng trong giai doin hoit tng
Yéu to gay tác Tinh tr?ng
dng
CO Khong
Bui và khi
thAi

B iên )hAp giAm thiêu

TiIIIi tr?ng
Co Không

Lp dt h th6 ig xCr l biti và. khI thAi
vó'i ông khOi
L.p dt qut th ng giO vó'i b Icc không
khf i cuoi chràn ông
Bin phAp khác

Nuác
thAi
sinh hoat

hu gorn vA tãi ;Cr diing
Cr l)
bô b g b tx hoi truc khi
hãi vào he thn thoát nuOc chung
in pháp khác

NuOc
thAi
sAn xuât

hu om va tái s Cr diing
i 1)" nrc thAi cc bô va thai vao h
hOng xfr l rnric thAi tp trung
Cr l nurc thAi áp Crng quy chun quy
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djnh và thai ra môi tnrng (chi rô ngu
:tiêp nhnvà quychu4n dt thxqc sau
1 )
Bin pháp khác
Nirâc thai t
h thông lam

Thu gom và tái si'r diing
Giâi nhit và. thai ra rnôi truàng
Bin pháp khác

Ch.t thai rn

hu gom d tái ch ho.c tái si'r drng
1rx1:T13

hue dcm vj có chrc n.ng &.4 xr 1
in pháp khttc
thai
Ch.t
nguy hai

Mi'ii

hue dcm vj có chi'rc nng cM xr i
in pháp khác
ut thông gió
in pháp khác

Ting n

nh k' bâo du&ng thiêt bj
Cách am cM giãm ti6ng n
in pháp khác

Nhit du

p dt qut thông gió
in pháp khác

Nwàc mua
chãy tràn

Co h thông ranh thu nuàc, ho ga thu
gom, lang Jç)c nuàc mixa chây tràn truàc
i thoát ra môi tri.r&ng
in pháp khác

V. Cam kêt
5.1. Chiing tôiltôi cam kt thirc hin nghiêm chinh các quy djnh v bâo v
môi trung cüaL4t Bào vmôi truông nàm 2014, tuãn thii các quy djnh, tiêu
chuân, quy chuân 1c thu.t ye môi tnthng và chu hoàn toàn trách nhim nêu vi
pham các quy djnh ye bã.o v môi trnng.
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5.2. Chiing tôiltôi cam k& thuc hin d.y dü các k ho.ch bào v môi
tri.róng duçic nêu trén day.
5.3. Chüng tôi/tôi dam bào d thing thc c11a các thông tin và ni dung diên
trong kô hoach bâo v môi tnrng này./.
(2)
(K", ghi h9 ten, chirc danh, dóng dâu (nêu co)
Ghi chi: (1) Cc, quan xác nhán dáng k5 1c hoich báo v môi trw&ng; (2)
Dgi diçn Co thâm quyên cia chü dy an.
Yêu ccu: Ban ki hoçich báo ye môi trufmg dwçic 4p thành ba (03) bàn gdc,
cO chI kj cia chz dr an ó phIa dithi tfmg trang và 1g, ghi hQ ten, chi'c danh,
dóng dáu ('nêu cO,) 6 trang cui citng.
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