
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 

phường Đồng Tâm, thành phố 

Vĩnh Yên 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Vĩnh Phúc, ngày       tháng     năm 2021 

Kính gửi:  

 - Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; 

Giao thông vận tải; 

 - UBND thành phố Vĩnh Yên; 

 - UBND phường Đồng Tâm; 

 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng các Văn bản số 2483/SXD-QLN ngày 

09/7/2021 và số 232/TTr-SXD ngày 28/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Chấp 

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

cho khu vực Tổ dân phố Đông Thịnh, Đông Cường và Đông Quý, phường Đồng 

Tâm, thành phố Vĩnh Yên, như sau: 

1. Địa điểm xây dựng: Phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên. 

2. Hướng tuyến: Bao gồm 03 tuyến: 

- Tuyến 1: Bắt đầu từ điểm 1 tại vị trí cống qua đường dân sinh (khu vực 

đồng Ao Áng), tuyến đi dọc theo đường hiện có (Ngõ 1 đường Lý Thường Kiệt), 

đến điểm 3 tuyến đổi hướng đi dọc theo tuyến mương và đường đất hiện trạng, 

đến điểm 4 tuyến đổi hướng đi dọc theo đường quy hoạch phía sau Chợ Đồng 

Tâm, đến điểm 5 tuyến đổi hướng đi dọc theo đường QL2A (đường Hùng 

Vương), đến điểm 11 là điểm đầu tuyến 3 tuyến đổi hướng đi dọc theo tuyến 

cống hiện trạng qua đường QL2A, đấu nối vào Hồ điều hòa để thoát về hồ Đồng 

Thăm.  

- Tuyến 2: Bắt đầu từ điểm 6 tuyến đi dọc theo đường Trần Đại Nghĩa, 

đến điểm 7 tuyến đổi hướng đi dọc theo đường QL2A (đường Hùng Vương) đến 

điểm 12, đấu nối vào Tuyến 1 tại vị trí cống ngang qua đường QL2A. 

- Tuyến 3: Bắt đầu từ điểm 11 tuyến đi dọc theo đường QL2A (đường 

Hùng Vương) đến điểm 13 đấu nối với cống hiện có tại ngã 3 Tam Dương. 

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

ngập úng Xử lý ngập úng cho khu vực TDP Đông Thịnh, Đông Cường và Đông 

Quý, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên do Công ty cổ phần đầu tư và phát 

triển Kiến trúc Việt lập tháng 4/2021, đã được Sở Xây dựng Vĩnh Phúc; UBND 

thành phố Vĩnh Yên; UBND phường Đồng Tâm ký xác nhận kèm theo). 

3. Tổ chức thực hiện: 
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UBND thành phố Vĩnh Yên có trách nhiệm tổ chức công bố và quản lý 

xây dựng trong phạm vi 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./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- CPVP; 

- Lưu VT, CN2 

 

 
TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
 

Phan Thế Huy 
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