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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Số:          /UBND-CN2 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

          Vĩnh Phúc, ngày     tháng     năm 2021 
         V/v điều chỉnh cục bộ hướng 

tuyến đường dây 220kV 
 

 

Kính gửi: - Các sở: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và 

Môi trường;  

- UBND huyện Sông Lô;   

- Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc 

  

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2905/SXD-QLNĐT&HT ngày 

09/8/2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đồng ý điều chỉnh cục bộ 

hướng tuyến đường dây 220kV, thuộc dự án ĐTXD Trạm biến áp 220kV Bá 

Thiện và đường dây 220kV Việt Trì – Tam Dương – Bá Thiện (đoạn qua huyện 

Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc) như đề xuất của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:  

- Đoạn tuyến đã thỏa thuận: Ranh giới tỉnh Phú Thọ - G4 – G5 – G6 - G7. 

- Đoạn tuyến thỏa thuận điều chỉnh:  Đoạn G3.1 – G3.2 - G3.2A - G3.3 - 

G3.4 - G4 - G4A - G5A - G5B. Tuyến sau điều chỉnh đi trên đất sản xuất nông 

nghiệp (tránh khu dân cư hiện hữu) thuộc địa bàn các xã Đôn Nhân, Nhân Đạo, 

Phương Khoan – huyện Sông Lô. 

- Các đoạn tuyến còn lại: Đoạn từ địa phận tỉnh Phú Thọ đến G3.1 và đoạn 

G5B - G5 - G6- G7: cơ bản đi trùng với hướng tuyến đường dây đã được UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc thỏa thuận tại văn bản số 9147/UBND-CN3 ngày 16/11/2017. 

- Tổng chiều dài đoạn tuyến sau điều chỉnh qua địa bàn huyện Sông Lô 

khoảng 10,4km (Chi tiết điều chỉnh hướng tuyến đường được thể hiện trên bản vẽ 

số 420002G-ĐD-MBT-01 do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 lập tháng 

7/2021, có xác nhận của Sở Xây dựng, UBND huyện Sông Lô và Ban QLDA các 

công trình điện miền Bắc. 

- Yêu cầu: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Sông 

Lô phối hợp với Chủ đầu tư quản lý hướng tuyến, đất đai theo quy định và cập 

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

liên quan./.  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN2.  

(k-....b). 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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