
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 liên huyện từ xã 

Phú Xuân, huyện Bình Xuyên đi xã Tự 

Lập, huyện Mê Linh 

 

 

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 227/TTr-SXD ngày 27/4/2021, 

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

liên huyện từ xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên đi xã Tự Lập, huyện Mê Linh,    
như sau: 

1. Hướng tuyến: 

- Điểm đầu tuyến: tại điểm A, là điểm giao với mép ĐT.303 (khoảng 

Km3+200), thuộc xã Phú Xuân huyện Bình Xuyên. 

- Điểm cuối tuyến: tại điểm C, là điểm giao với tuyến đường Văn Tiến – Tự 

Lập, thuộc địa phận xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên. 

- Hướng tuyến: Từ điểm đầu tuyến A đến điểm cuối tuyến C, tuyến chạy 

bám theo tuyến đường nối từ ĐT.303 đến đường Văn Tiến – Tự Lập, huyện Bình 

Xuyên hiện có, tim tuyến có điều chỉnh cục bộ một số đoạn so với tim tuyến đường 

hiện hữu để giảm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. 

Tuyến đường dự kiến đầu tư thuộc địa bàn xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên 

với tổng chiều dài tuyến khoảng 3,228km. 

Tọa độ các điểm khống chế trên tuyến như sau: 

Tên điểm Toạ độ E Toạ độ N Ghi chú 

A 2350273.912 565209.246 Điểm đầu tuyến giao với ĐT.303 

Đ1 2349967.688 565479.951 Đỉnh chuyển hướng 

Đ2 2349733.157 565615.079 Đỉnh chuyển hướng 

B 2349579.194 565694.418 Giao đường Vành đai 4 

Đ3 2349243.139 565867.589 Đỉnh chuyển hướng 

Đ4 2348865.194 566057.461 Đỉnh chuyển hướng 

Đ5 2348634.226 566055.811 Đỉnh chuyển hướng 

Đ6 2348445.925 566053.019 Đỉnh chuyển hướng 

Đ7 2348248.615 566050.424 Đỉnh chuyển hướng 

Đ8 2348057.586 566042.898 Đỉnh chuyển hướng 
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Đ9 2347759.628 566030.559 Đỉnh chuyển hướng 

Đ10 2347535.931 566027.595 Đỉnh chuyển hướng 

C 2347290.175 566021.220 
Điểm cuối tuyến giao với đường 

Văn Tiến – Tự Lập 

2. Quy mô mặt cắt ngang: 

- Đoạn từ ĐT.303 đến giao với đường Vành đai 4: theo quy hoạch phân khu 

B1 được duyệt, với Bnền=20,5m. Trong đó: 

+ Chiều rộng mặt đường:   Bmặt = 10,5m; 

+ Chiều rộng hè đường:   Bhè = 2x5,0=10,0m. 

- Đoạn từ giao với đường Vành đai 4 đến cuối tuyến: theo quy hoạch xây 

dựng vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc được duyệt, với Bnền=24,0m. Trong đó: 

+ Chiều rộng mặt đường:   Bmặt = 12,0m; 

+ Chiều rộng hè đường:   Bhè = 2x6,0=12,0m. 

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

đường liên huyện từ xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên đi xã Tự Lập, huyện Mê Linh, 

tỷ lệ 1/2000 do Công ty cổ phần Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc lập, được Sở Xây 

dựng, UBND huyện Bình Xuyên, UBND xã Phú Xuân 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 Phú Xuân 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. 

3.2. 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. 

- Căn cứ nhu cầu giao thông trên tuyến và khả năng cân đối nguồn vốn, tính 

toán xác định quy mô đầu tư đối với từng đoạn trong giai đoạn này cho phù hợp. 

- 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 Phú Xuân; 

- CV: CN1; NN5; 

- Lưu: VT. 

  (K-        b) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

Phan Thế Huy 
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