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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Số:              /UBND-CN2 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Vĩnh Phúc, ngày     tháng       năm 2021 
          V/v chấp thuận hướng tuyến 

dịch chuyển các đường dây trung thế 

qua phạm vi dự án Khu đô thị mới 

Nam Vĩnh Yên  

 

 

Kính gửi: - Các sở: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và 

Môi trường, Giao thông Vận tải; 

- UBND các huyện, thành phố: Vĩnh Yên, Bình 

Xuyên; 

- Công ty Điện lực Vĩnh Phúc; 

- Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng;  

 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 312/TTr-SXDngày 

08/6/2021, UBND tỉnh chấp thuận hướng tuyến dịch chuyển các đường dây trung 

thế qua phạm vi dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên tại xã Quất lưu (huyện Bình 

Xuyên) và xã Thanh Trù (thành phố Vĩnh Yên) với nội dung cụ thể như sau: 

1. Địa điểm: thuộc địa bàn các xã:  Quất Lưu, huyện Bình Xuyên và 

Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên``.  

2. Các đoạn tuyến đường dây dịch chuyển:  bao gồm: 

(1) Đường dây 22kV lộ 482, Trạm 110kV Vĩnh Yên; 

(2) Đường dây 35kV lộ 373, Trạm 110kV Vĩnh Yên; 

(3) Đường dây 22kV mạch kép lộ 474+478, Trạm 110kV Vĩnh Yên; 

(4) Đường dây 35kV lộ 375, Trạm 110kV Vĩnh Yên; 

3. Hướng tuyến dịch chuyển: 

3.1. Đường dây 22kV lộ 482, Trạm 110kV Vĩnh Yên: 

- Điểm đầu: Cột số 02 (hiện có) đường dây 22kV lộ 482; 

- Điểm cuối: Cột số 17B (hiện có) đường dây 22kV lộ 482; 

- Từ vị trí điểm đầu đến điểm G9: Tuyến đi ngầm dưới dải đất dự trữ phát 

triển (khu đất dịch vụ xã Quất Lưu), đi ngầm dưới vỉa hè đường QL2 (mặt cắt 

QH 57,0m) và dưới vỉa hè đường Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (mặt cắt QH 

15,0m); Từ điểm G9 đến cột số 01B (dựng mới thuộc đường dây 35kV nhánh rẽ 

TBA chiếu sáng số 1 đường tránh QL2): Tuyến đi trên không theo chỉ giới 

đường đỏ đường Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (mặt cắt QH 15,0m); Từ cột 

01B đến điểm cuối: Tuyến đi ngầm dưới vỉa hè đường khu đất dịch vụ xã Thanh 

Trù (mặt cắt 13,5m). 

3.2. Đường dây 35kV lộ 373, Trạm 110kV Vĩnh Yên: 

- Điểm đầu: Cột số 03 (hiện có) đường dây 35kV lộ 373; 

- Điểm cuối: Cột số 01B (dựng mới thuộc đường dây 35kV nhánh rẽ TBA 

chiếu sáng số 1 đường tránh QL2);  
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- Từ vị trí điểm đầu đến điểm G9: Tuyến đi ngầm dưới dải đất dự trữ phát 

triển (khu đất dịch vụ xã Quất Lưu), đi ngầm dưới vỉa hè đường QL2 (mặt cắt 

QH 57,0m) và dưới vỉa hè đường Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (mặt cắt QH 

15,0m); Từ điểm G9 đến cột số 01B (dựng mới thuộc đường dây 35kV nhánh rẽ 

TBA chiếu sáng số 1 đường tránh QL2): Tuyến đi trên không theo chỉ giới 

đường đỏ đường Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (mặt cắt QH 15,0m). Đường 

dây đi chung hào cáp và cột với đường dây 22kV lộ 482, Trạm 110kV Vĩnh 

Yên. 

3.3.  Đường dây 22kV mạch kép lộ 474+478, Trạm 110kV Vĩnh Yên: 

- Điểm đầu: Trạm biến áp xóm Phổ 2, xã Quất Lưu; 

- Điểm cuối: Cột số 07 (hiện có) đường dây 22kV mạch kép lộ 474+478; 

- Tuyến đi ngầm dưới dải đất dự trữ phát triển (khu đất dịch vụ xã Quất 

Lưu), đi ngầm dưới vỉa hè đường QL2 (mặt cắt QH 57,0m). Đoạn đầu tuyến từ 

G2 đến G8: đi chung hào cáp với đường dây 22kV lộ 482, Trạm 110kV Vĩnh 

Yên. 

3.4. Đường dây 35kV lộ 375, Trạm 110kV Vĩnh Yên: 

- Điểm đầu: Cột số 03 (hiện có) đường dây 35kV lộ 375; 

- Điểm cuối: Cột số 06 (hiện có) đường dây 35kV lộ 375; 

- Tuyến đi ngầm dưới vỉa hè đường QL2 (mặt cắt QH 57,0m). Đoạn đầu 

tuyến đến G8: đi chung hào cáp với  đường dây 22kV lộ 482, Trạm 110kV Vĩnh 

Yên. Đoạn cuối tuyến, G8 đến G9’: đi chung hào cáp với đường dây 22kV mạch 

kép lộ 474+478, Trạm 110kV Vĩnh Yên; 

3.5. Tổng chiều dài các lộ đường dây sau dịch chuyển khoảng: 3.869m; 

Thực hiện tháo dỡ, thu hồi các đoạn đường dây 22kV, 35kV  hiện trạng cắt qua 

Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên. 

(Chi tiết theo bản vẽ QHHTQL: 01, tỷ lệ 1/2000 do Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng PT Vĩnh Phúc xác lập. Có xác nhận của UBND các xã: Quất Lưu, 

Thanh Trù; UBND các huyện, thành phố: Bình Xuyên, Vĩnh Yên; Sở Công 

Thương và Sở Xây dựng – kèm theo).  

4. Tổ chức thực hiện 

Sở Công thương có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thành 

phố: Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng và 

các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh các thủ tục tiếp theo theo quy định để đầu tư 

xây dựng công trình, theo hướng tuyến được chấp thuận./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;  

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN2,3  

(k-....b). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phan Thế Huy 
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