
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 

 
Số:           /UBND-CN1 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày        tháng  6  năm 2021 

V/v Chấp thuận hướng tuyến công trình: 

Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tuyến đường 

Vành đai 5 - Vùng Thủ đô và đoạn tuyến 

đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối 

giữa đường Vành đai 5 với QL.2B đến 

Tây Thiên, đi QL.2C và Tuyên Quang). 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải,                        

Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; 

- UBND thành phố Vĩnh Yên; 

- UBND huyện Bình Xuyên, Tam Đảo. 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 216/TTr-SXD ngày 27/5/2021, 

Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận hướng tuyến công trình: Hạ tầng giao thông kết 

nối Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ 

đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa đường Vành đai 5 với 

QL.2B đến Tây Thiên, đi QL.2C và Tuyên Quang), như sau: 

1. Hướng tuyến: 

a) Đoạn tuyến Đường vành đai 5 – Vùng Thủ đô Hà Nội: 

- Điểm đầu tuyến: tại điểm D0, là điểm giao với ranh giới giữa tỉnh Vĩnh 

Phúc và tỉnh Thái Nguyên (cách đèo Nhe khoảng 170m về phía Tây Bắc), thuộc xã 

Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên. 

- Điểm cuối tuyến: tại điểm D8, là điểm giao với tuyến Đường từ ĐT.310B 

kết nối đường Minh Quang – Thanh Lanh, huyện Bình Xuyên, thuộc khu vực đồng 

Giang, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. 

- Hướng tuyến: Từ điểm đầu tuyến D0 đến đỉnh D6, tuyến chạy theo hướng 

Tây Nam, chạy dọc theo tuyến ĐT.301 hiện có, tim tuyến lệch sang bên phải (theo 

hướng Thái Nguyên – Vĩnh Phúc) và cách tuyến ĐT.301 hiện có từ 30m đến 327m; 

hướng tuyến đường chạy qua các khu đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, xen kẽ 

một số khu đất ở của xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên. Từ đỉnh D6 tuyến ngoặt 

sang phải, theo hướng Tây, chạy lên phía Bắc hồ Đồng Câu và kết thúc tại điểm 

giao với tuyến đường từ ĐT.310B kết nối đường Minh Quang – Thanh Lanh, thuộc 

xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. 

Tuyến đường thuộc địa bàn xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên và xã 

Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên với tổng chiều dài tuyến khoảng 9,08km. 
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b) Đoạn tuyến Đường ven chân núi Tam Đảo: 

- Điểm đầu tuyến: Tại điểm BG giao với tuyến đường từ ĐT.310B kết nối 

đường Minh Quang – Thanh Lanh (đoạn đi trùng đường Vành đai 5 vùng Thủ đô 

Hà Nội), tại Km2+629, thuộc khu Đồng Giang, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. 

- Điểm cuối tuyến: Tại điểm EN, là điểm giao với ĐT.302 tại Km24+950, 

thuộc thôn Trại Mới, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo. 

- Hướng tuyến: Từ điểm đầu tuyến BG đến đỉnh D4, tuyến vượt đường Vành 

đai 5 rồi giao cắt với ĐT.302B cũ tại khu vực phía Bắc Trường THCS Trung Mỹ, 

sau đó tuyến theo hướng Tây, đi song song với đường điện 500kV (Sơn La – Hiệp 

Hòa) đã xây dựng, qua các đỉnh D4, D5, D6, D7 đến khu vực thôn Trại Khóng, xã 

Minh Quang, huyện Tam Đảo (đỉnh D8). Từ đỉnh D8 đến đỉnh D10 tuyến đi theo 

hướng Tây Bắc cắt qua ĐT.302, qua các khu đất nông nghiệp xã Minh Quang, sau 

đó tuyến đi vào khu vực phía Tây Nam khu dân cư thôn Lưu Quang, xã Minh 

Quang, song song với đường dây 220kV (Việt Trì – Bá Thiện) dự kiến xây dựng 

đến đỉnh D11. Từ đỉnh D11 đến đỉnh D12, tuyến chạy theo hướng Bắc qua đất 

nông nghiệp xã Minh Quang. Từ đỉnh D12 đến D14 tuyến chạy theo hướng Tây 

Bắc, chạy trùng với tuyến đường Ven chân núi Tam Đảo đoạn qua thị trấn Hợp 

Châu, huyện Tam Đảo đã xây dựng, sau đó giao cắt với QL.2B tại Km12+00. Từ 

QL.2B tuyến đi theo hướng Tây Bắc, cắt qua đồi trồng rừng sản xuất thuộc xã Hồ 

Sơn, đi qua khu vực đất nông nghiệp các xã Hồ Sơn, Tam Quan, thị trấn Đại Đình, 

huyện Tam Đảo, qua các đỉnh D15, D16, D17 đến đỉnh D18. Từ đỉnh D18 đến đỉnh 

D19 tuyến đi theo hướng Tây, chạy phía Nam thôn Giáp Giang B, thị trấn Đại 

Đình. Từ đỉnh D19 đến điểm cuối tuyến EN, tuyến đi trùng với hướng tuyến đường 

từ đền Cả Tam Quan vào đền Mẫu Sinh, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo đã 

được UBND tỉnh chấp thuận hướng tuyến. 

Tuyến đường thuộc địa bàn xã Trung Mỹ và thị trấn Gia Khánh huyện Bình, 

xã Minh Quang, thị trấn Hợp Châu, xã Hồ Sơn, xã Tam Quan và thị trấn Đại Đình, 

huyện Tam Đảo với tổng chiều dài tuyến khoảng 17,76km. 

Tọa độ các điểm khống chế trên tuyến như sau: 

Tên điểm Toạ độ E Toạ độ N Ghi chú 

Đường vành đai 5 

D0 2368790.194 577909.584 Điểm đầu tuyến 

D1 2368303.471 577642.110 Đỉnh chuyển hướng 

D2 2367225.062 577577.381 Đỉnh chuyển hướng 

D3 2365244.785 574656.704 Đỉnh chuyển hướng 

D4 2364780.248 574463.517 Đỉnh chuyển hướng 

D5 2364305.862 573914.323 Đỉnh chuyển hướng 

D6 2362954.139 573435.400 Đỉnh chuyển hướng 

D7 2363074.905 572226.740 Đỉnh chuyển hướng 

D8 2362989.304 572010.906 Điểm cuối tuyến 
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Đường ven chân núi Tam Đảo 

BG 2362696.839 571576.470 Điểm đầu tuyến 

D1 2362603.945 571640.539 Đỉnh chuyển hướng 

D2 2362552.276 571644.179 Đỉnh chuyển hướng 

D3 2362493.368 571592.679 Đỉnh chuyển hướng 

D4 2362661.015 570935.787 Đỉnh chuyển hướng 

D5 2362395.811 569934.833 Đỉnh chuyển hướng 

D6 2362637.415 568952.964 Đỉnh chuyển hướng 

D7 2362724.308 567727.134 Đỉnh chuyển hướng 

D8 2363091.546 566699.160 Đỉnh chuyển hướng 

D9 2363888.941 566093.911 Đỉnh chuyển hướng 

D10 2364334.340 565590.259 Đỉnh chuyển hướng 

D11 2365438.818 565002.151 Đỉnh chuyển hướng 

D12 2366300.930 565112.747 Đỉnh chuyển hướng 

D13 2367437.003 564319.410 Đỉnh chuyển hướng 

D14 2367693.301 564191.371 Đỉnh chuyển hướng 

D15 2368281.504 563347.892 Đỉnh chuyển hướng 

D16 2369762.109 562629.862 Đỉnh chuyển hướng 

D17 2370931.561 562335.528 Đỉnh chuyển hướng 

D18 2372370.711 560813.127 Đỉnh chuyển hướng 

D19 2372357.900 559992.626 Đỉnh chuyển hướng 

D20 2372254.323 559534.843 Đỉnh chuyển hướng 

EN 2372122.550 559231.370 Điểm cuối tuyến 

2. Quy mô mặt cắt ngang: 

- Đường vành đai 5: Theo quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội, tuyến được quy 

hoạch đạt tiêu chuẩn đường ô tô cấp I đồng bằng, với Bnền = 32,5m (chưa bao gồm 

đường gom song hành hai bên). Trong đó: 

+ Chiều rộng mặt đường:  Bmặt = 2x14,25=28,5m; 

+ Chiều rộng giải phân cách: Bpc = 3,0m; 

+ Chiều rộng lề đường:   Blề = 2x0,5=1,0m. 

- Đường ven chân núi Tam Đảo: Theo quy hoạch phát triển giao thông vận 

tải tỉnh Vĩnh Phúc, tuyến được quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường ô tô cấp II đồng 

bằng, với Bnền = 24,0m (chưa bao gồm đường gom song hành hai bên, vỉa hè đối 

với đoạn qua đô thị). Trong đó: 

+ Chiều rộng mặt đường:  Bmặt = 2x10,5=21,0m; 

+ Chiều rộng giải phân cách: Bpc = 2,0m; 

+ Chiều rộng lề đường:   Blề = 2x0,5=1,0m. 
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(Các dự án đầu tư, khu dân cư dọc tuyến phải quy hoạch, xây dựng đường 

gom song hành ngoài phạm vi đất xây dựng tuyến đường) 

(Chi tiết được thể hiện trên bản vẽ hướng tuyến công trình: Hạ tầng giao 

thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tuyến đường Vành đai 5 - 

Vùng Thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa đường 

Vành đai 5 với QL.2B đến Tây Thiên, đi QL.2C và Tuyên Quang), tỷ lệ 1/2000 do 

Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc lập, được Sở Xây dựng, UBND các huyện, 

thành phố, xã, thị trấn có tuyến đường đi qua xác nhận, kèm theo Tờ trình của     

Sở Xây dựng). 

3. Tổ chức thực hiện: 

3.1. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Phúc Yên, UBND huyện 

Bình Xuyên, huyện Tam Đảo, UBND các xã Ngọc Thanh, Trung Mỹ, Minh Quang, 

Hồ Sơn, Tam Quan, UBND các thị trấn Gia Khánh, Hợp Châu, Đại Đình quản lý 

hướng tuyến, đất đai theo quy định; cập nhật hướng tuyến trong quá trình tổ chức 

lập, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan. 

Tiếp tục rà soát trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo sự phù hợp của 

quy hoạch tuyến đường với các quy hoạch có liên quan, đáp ứng yêu cầu về kỹ 

thuật - kinh tế. Trường hợp cần điều chỉnh đảm bảo yêu cầu trên, báo cáo UBND 

tỉnh xem xét quyết định. 

3.2. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo (Chủ đầu tư dự án Đường 

từ đền Cả Tam Quan vào đền Mẫu Sinh, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo) cập 

nhật hướng tuyến đường ven chân núi Tam Đảo vào dự án để đảm bảo sự thống 

nhất giữa hai dự án. 

3.3. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm: 

- Công bố hướng tuyến đến các địa phương có liên quan và các chủ đầu tư có 

công trình xây dựng trong phạm vi đất xây dựng tuyến đường, để quản lý xây dựng 

trong phạm vi đất xây dựng tuyến đường. 

- Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan liên quan của tỉnh Thái Nguyên để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ dự án 

Đường vành đai 5 trên địa bàn hai tỉnh Vĩnh Phúc và Thái Nguyên; phối hợp với 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để có giải pháp thiết kế, thi công phù hợp, không làm ảnh 

hưởng đến hoạt động quân sự, quốc phòng trong khu vực; phối hợp với Vườn Quốc 

gia Tam Đảo xác định diện tích đất thuộc Vườn Quốc gia bị ảnh hưởng (nếu có), 

báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét thu hồi theo quy định; phối hợp với Ban 

QLDA Phát triển điện lực – Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc nghiên cứu, điều 

chỉnh 03 vị trí chân cột G6A, G6B, G6C thuộc dự án Xuất tuyến 110kV sau TBA 

Bá Thiện ra ngoài phạm vi xây dựng tuyến đường. 

- Chủ trì, phối hợp làm việc với các chủ đầu tư có dự án liên quan (dự án 

đường dây điện cao thế 500kV, 220kV, 110kV, đường dây trung thế 35kV, 22kV, 

10kV; dự án Đường từ ĐT.310B kết nối đường Minh Quang – Thanh Lanh; dự án 
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Đường từ đền Cả Tam Quan vào đền Mẫu Sinh, thị trấn Đại Đình, huyện Tam 

Đảo,...) để phân định phạm vi, ranh giới đầu tư với các dự án, tránh trùng chéo 

trong đầu tư và kịp thời điều chỉnh thiết kế các dự án có liên quan, tránh lãng phí 

trong đầu tư. 

- Trước khi khởi công xây dựng công trình, Chủ đầu tư mời cơ quan quản lý 

hạ tầng giao tuyến tại thực địa./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- UBND các xã: Ngọc Thanh, Trung Mỹ, 

Minh Quang, Hồ Sơn, Tam Quan; 

- UBND các thị trấn: Gia Khánh, Hợp Châu, 

Đại Đình; 

- CV: CN1; NN5; 

- Lưu: VT. 

  (K-        b) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

Phan Thế Huy 
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