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Công trình thi công Chống quá tải lưới điện khu vực Thanh Khê năm 2019 - đợt 2 triển
khai thi công theo Giấy phép thi công số 538/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp
ngày 29/7/2019; cụ thể như sau:
1. Cấp cho:
a) Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.
- Địa chỉ: Số 35 đường Phan Đình Phùng, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại liên lạc: 0236.2220.031; 0905.118.259.
b) Đơn vị thi công: Công ty TNHH Anh Phương.
- Địa chỉ Văn phòng giao dịch: Số 02 đường Lý Tế Xuyên, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại liên lạc: 0236.2212.629; 0906.555.790; 0905.176.876.
2. Nội dung thi công:
- Tháo dỡ vỉa hè gạch, đào vỉa hè bằng nhân công để thi công lắp đặt cáp ngầm cấp điện trên
các tuyến đường:
+ Đường Hà Huy Tập:
* Thi công mương cáp ngầm rộng 0,5m để lắp đặt 03 ống nhựa xoắn chịu lực fi 130/100 và 01
ống nhựa xoắn fi 65/50 trên vỉa hè góc Đông Bắc nút giao với đường Phạm Nhữ Tăng đoạn từ
tủ điện hiện trạng 14.26 về phía Tây đến lưới hiện trạng trên đường Phạm Nhữ Tăng với chiều
dài 11m; chiều sâu tối thiểu từ đỉnh ống đến cao độ vỉa hè là 1,2m; tim mương cáp cách mép
ngoài bó vỉa hè (mặt đường) 3,55m; dọc theo tuyến cáp ngầm bố trí 01 hố ga kích thước
(1,0x1,2)m.
* Thi công mương cáp ngầm rộng 0,5m để lắp đặt 03 ống nhựa xoắn chịu lực fi 130/100 và 01
ống nhựa xoắn fi 65/50 trên vỉa hè góc Đông Nam nút giao với kiệt 249 Hà Huy Tập đoạn từ
lưới hiện trạng trên đường kiệt về phía Đông đến giữa nhà số 245-247 với chiều dài 20m; chiều
sâu tối thiểu từ đỉnh ống đến cao độ vỉa hè là 1,2m; tim mương cáp cách mép ngoài bó vỉa hè
(mặt đường) 2,95m; tại vị trí đường kiệt bố trí 01 hố ga kích thước (1,675x1,2)m.
+ Đường Hải Phòng: Thi công mương cáp ngầm rộng 0,5m để lắp đặt 03 ống nhựa xoắn HDPE
fi 130/100 và 01 ống nhựa xoắn fi 65/50 trên vỉa hè phía Đông đoạn từ trụ sắt hiện trạng số 100
(trước số nhà 435-437) đến góc Đông Nam nút giao với đường Võ Văn Tần với chiều dài 195m;
chiều sâu tối thiểu từ đỉnh ống đến cao độ vỉa hè là 1,2m; tim mương cáp sát bó vỉa hè; dọc
theo tuyến cáp ngầm bố trí 04 hố ga kích thước (1,2x1,67)m.
+ Đường Võ Văn Tần: Thi công mương cáp ngầm rộng 0,5m để lắp đặt 03 ống nhựa xoắn
HDPE fi 130/100 trên vỉa hè phía Nam đoạn từ nút giao với đường Hải Phòng đến tủ RMU hiện
trạng với chiều dài 124m; chiều sâu tối thiểu từ đỉnh ống đến cao độ vỉa hè là 1,2m; tim mương
cáp cách mép ngoài bó vỉa 0,7m; dọc theo tuyến cáp ngầm bố trí 02 hố ga kích thước
(1,2x1,67)m.
- Đào hố thế trên vỉa hè hai bên đường với kích thước lần lượt là 1,0x1,0m và 2,0x1,5m để thi
công khoan khô qua đường; lắp đặt ống cáp ngầm cấp điện với chiều sâu tối thiểu từ đỉnh ống
đến cao độ mặt đường là 1,0m tại các vị trí:
+ Qua đường Hà Huy Tập tại vị trí giữa nhà số 245-247 để lắp đặt 03 ống HDPE fi 110 dày
5,3mm và 01 ống nhựa PVC fi 50 dày 3,7 mm; chiều dài khoan qua đường 15m.
+ Qua đường Hải Phòng tại vị trí phía Nam nút giao với đường Võ Văn Tần để lắp đặt 03 ống
HDPE fi 110 dày 5,3mm; chiều dài khoan qua đường 12m.
3. Thời gian thi công: từ ngày 30/7/2019 đến ngày 29/8/2019
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