
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

Số:           /UBND-CN3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Vĩnh Phúc, ngày        tháng    năm 2021 

V/v: Chấp thuận phạm vi, mốc giới, 

địa điểm nghiên cứu lập dự án 

ĐTXD Trạm biến áp 220kV Tam 

Dương, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc                

  Kính gửi:  

- Các sở: Xây dựng, Công thương,  

Tài nguyên và Môi trường;   

- UBND huyện Lập Thạch;   

- UBND các xã: Tử Du, Xuân Hòa, Liễn Sơn;   

- Ban QLDA các Công trình Điện Miền Bắc; 

- Công ty Điện lực Vĩnh Phúc. 

 

Căn cứ Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh 

ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc 

công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ quyết định số 4922/QĐ-BCT ngày 29/12/2017 của Bộ Công thương 

phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh giai đoạn 2016-2025, có xét đến 

2035, Phê duyệt bổ sung tại  Quyết định số 3569/QĐ-BCT ngày 03/10/2018; 

Căn cứ các Quyết định của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia - Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam: số 1149/QĐ-EVN-NPT ngày 11/7/2018 V/v Giao một số 

dự án hoàn thành giai đoạn 2018-2025, số 0160/ QĐ-EVN-NPT ngày 31/01/2019 

V/v Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính – đầu tư xây dựng năm 2019; 

Căn cứ Quyết định Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của 

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch XD vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc đến năm 

2030 và tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ văn bản số 10253/ UBND-CN2 ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh  

V/v chấp thuận hướng tuyến đường dây 220kV đấu nối vào Trạm biến áp 220kV 

Tam Dương.  

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 289/TTr-SXD ngày 01/6/2021,  

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận phạm vi, mốc giới, địa điểm 

nghiên cứu lập dự án ĐTXD Trạm biến áp 220kV Tam Dương. Với những nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Địa điểm: Tại các xã Tử Du, Xuân Hòa, Liễn Sơn, huyện Lập Thạch.  

Phạm vi như sau: 

- Phía Đông giáp khu đất sản xuất lâm nghiệp, xã Tử Du; 

- Phía Nam giáp khu đất sản xuất lâm nghiệp, xã Tử Du; 

- Phía Bắc giáp với khu đất sản xuất nông nghiệp, xã Xuân Hòa;  
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- Phía Tây giáp đường giao thông liên xã Tử Du – Xuân Hòa. 

2.  Diện tích:  

Tổng diện tích địa điểm theo chỉ giới 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 là: 

59.342m2 (5,9342ha). Trong đó: 

- Diện tích xây dựng trạm biến áp theo chỉ giới 5,6,7,8,9,10,11,12,13 là: 

55.179m2 (5,5179ha); 

- Diện tích làm đường giao thông vào trạm biến áp theo chỉ giới 

1,2,A,B,C,D,14 là: 1.439m2 (0,1439ha); 

- Diện tích taluy đường giao thông vào trạm biến áp theo chỉ giới 

2,3,4,5,B,A là: 1.297m2 (0,1297ha) và C,D,14,13 là 1.427m2 (0,1427ha).  

(Chi tiết tại bản vẽ giới thiệu mốc địa điểm đã được Sở Xây dựng thẩm định) 

3. Tổ chức thực hiện. 

- Ban QLDA các CT Điện Miền Bắc có trách nhiệm triển khai thủ tục 

XDCB tiếp theo đúng quy định của pháp luật, ĐTXD công trình theo địa điểm đã 

được chấp thuận; trước khi triển khai thi công, phải phối hợp với địa phương, đơn 

vị tư vấn lập địa điểm và các đơn vị liên quan giao mốc ngoài thực địa, đảm bảo 

phù hợp với quy hoạch xây dựng. 

- Sở Xây dựng cập nhật phạm vi địa điểm vào đồ án điều chỉnh QHXD vùng 

phía tây đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định./.  

 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN3. 

(Qg         b) 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

  Phan Thế Huy 
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