
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: 

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ 

nhà văn hóa thôn Trường Thư đến đường 

ĐH.32, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên 

 

 

Kính gửi:  

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

Tài nguyên và Môi trường; 

- Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên. 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 332/TTr-SXD ngày 16/6/2021, 

Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận hướng tuyến công trình: Cải tạo, nâng cấp đường 

giao thông từ nhà văn hóa thôn Trường Thư đến đường ĐH.32, xã Tân Phong, 

huyện Bình Xuyên, như sau: 

1. Hướng tuyến: 

- Điểm đầu tuyến: Tại điểm A, là điểm giao với đường bê tông hiện trạng tại 

khu vực nhà văn hóa thôn Trường Thư. 

- Điểm cuối tuyến: Tại điểm G, là điểm giao với ĐH.32 thuộc xã Tân Phong, 

huyện Bình Xuyên. 

- Hướng tuyến: Tuyến bắt đầu từ điểm A giao với đường bê tông hiện trạng 

tại khu vực nhà văn hóa thôn Trường Thư tuyến đi theo hướng Đông Nam dọc theo 

đường bê tông hiện trạng kết thúc tại điểm G giao với ĐH.32 thuộc xã Tân Phong, 

huyện Bình Xuyên. 

- Tuyến đường thuộc xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên có tổng chiều dài 

tuyến khoảng 0,96km. 

Tọa độ các điểm khống chế trên tuyến như sau: 

STT 
Tên 

điểm 

Tọa độ đỉnh 
Ghi chú 

X Y 

1 A 2352129.601 565008.953 
Đầu tuyến - giao với đường bê tông 

hiện trạng 

2 B 2352115.484 565042.905 Đỉnh chuyển hướng 

3 C 2352086.546 565103.408 Đỉnh chuyển hướng 

4 D 2352070.57 565140.408 Đỉnh chuyển hướng 

5 E 2351882.448 565549.311 Đỉnh chuyển hướng 

6 G 2351658.097 565845.612 Cuối tuyến - giao với ĐH.32 

2. Mặt cắt ngang quy hoạch: 

Quy hoạch với Bnền=15,5m. Trong đó: 
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 + Chiều rộng mặt đường:  Bmặt=2x3,75=7,5m; 

 + Chiều rộng vỉa hè:  Bhè=2x4,0=8,0m. 

 (Chi tiết thể hiện trên bản vẽ hướng tuyến công trình: Cải tạo, nâng cấp 

đường giao thông từ nhà văn hóa thôn Trường Thư đến đường ĐH.32, xã Tân 

Phong, huyện Bình Xuyên, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH kiến trúc xây dựng Đô thị 

và Nông thôn PTS  lập, được Sở Xây dựng, UBND huyện Bình Xuyên,UBND xã 

Tân Phong 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, UBND huyện Bình Xuyên, 

UBND xã Tân Phong quản lý hướng tuyến, đất đai theo quy định. 

3.2. Sở Xây dựng, UBND huyện Bình Xuyên, UBND xã Tân Phong cập nhật 

hướng tuyến trong quá trình tổ chức lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch có liên 

quan. 

3.3. UBND huyện Bình Xuyên căn cứ nhu cầu giao thông trên tuyến, khả 

năng cân đối nguồn vốn cho dự án để đề xuất quy mô đầu tư cho phù hợp. 

3.4. 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. 

- 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 xã Tân Phong; 

- CV: CN1; NN5; 

- Lưu: VT. 

  (K-        b) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

Phan Thế Huy 
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