
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 

Số:          /UBND-CN2 

           V/v Chấp thuận hướng 

tuyến xây dựng công trình: 

Thoát nước xử lý ngập úng khu 

đô thị chùa Hà Tiên, thành phố 

Vĩnh Yên 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Vĩnh Phúc, ngày       tháng 6 năm 2021 

Kính gửi:  

 - Các sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Kế hoạch 

và Đầu tư, Công thương; 

 - UBND thành phố Vĩnh Yên; 

 - UBND các xã, phường: Liên Bảo, Định Trung. 

 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 307/TTr-SXD ngày    

04/6/2021, Phó Chủ tịch Vũ Chí Giang UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận hướng tuyến xây dựng công trình: Thoát nước xử lý ngập 

úng khu đô thị chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên với các nội dung chủ yếu như 

sau: 

1.1. Địa điểm xây dựng: Xã Định Trung và phường Liên Bảo, thành phố 

Vĩnh Yên. 

1.2. Hướng tuyến: Bao gồm 02 tuyến: 

- Tuyến 1: Bắt đầu từ điểm TP.1A tại nút giao đường QL2B với đường 

Vành đai 2, tuyến đi dọc theo đường Trần Phú, đến ngã 5 Gốc Vừng, tuyến 

chuyển hướng đi dọc theo đường Nguyễn Tất Thành đến điểm NTT.2, đấu nối 

vào hệ thống cống và hồ điều hòa thuộc dự án Công viên vui chơi giải trí thành 

phố Vĩnh Yên.  

- Tuyến 2: Thuộc khu vực Xóm Bầu, phường Liên Bảo, bắt đầu tại điểm 

LB.01 đi dọc theo đường hiện có (tiếp giáp khu dân cư xóm Bầu và khu đô thị 

Chùa Hà Tiên), kết thúc tại điểm CVA, đấu nối tuyến thoát nước hiện có trên 

đường  Chu Văn An (thuộc dự án Xử lý ngập úng khu vực trường THPT Chuyên 

tỉnh Vĩnh Phúc).  

(Chi tiết theo Bản vẽ Quy hoạch hướng tuyến: Tuyến thoát nước xử lý 

ngập úng khu đô thị chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên do Viện Quy hoạch Xây 

dựng Vĩnh Phúc lập tháng 4/2021, đã được Sở Xây dựng Vĩnh Phúc; UBND 

thành phố Vĩnh Yên; UBND phường Liên Bảo; UBND xã Định Trung ký xác 

nhận kèm theo). 

2. Giao nhiệm vụ 

Sau khi hướng tuyến được UBND tỉnh chấp thuận, UBND thành phố 

Vĩnh Yên có trách nhiệm tổ chức công bố và quản lý xây dựng trong phạm vi 
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xây dựng công trình, hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng công trình theo quy 

định hiện hành. Trước khi khởi công xây dựng công trình, Chủ đầu tư mời cơ 

quan quản lý có thẩm quyền giao tuyến tại thực địa. 

Bước chuẩn bị đầu tư dự án yêu cầu UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức 

khảo sát, tính toán cụ thể để xác định tiết diện tuyến ống cho phù hợp đảm bảo 

tiêu thoát nước và hiệu quả đầu tư; đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan nghiên cứu, đề xuất việc kết hợp, tích hợp hạ ngầm các đường dây, 

đường ống kỹ thuật đô thị vào hệ thống tuyến cống thoát nước để đảm bảo tính 

đồng bộ, mý quan đô thị và tăng hiệu quả đầu tư dự án. 

Giao Sở Xây dựng, UBND thành phố Vĩnh Yên, UBND phường Liên 

Bảo, UBND xã Định Trung và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ có 

trách nhiệm giám sát chủ đầu tư thực hiện đầu tư theo đúng hướng tuyến đã 

được chấp thuận./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, CN2 

(k........) 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Phan Thế Huy 
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