
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 chấp thuận hướng tuyến các 

công trình điện ĐTXD trên địa bàn 

tỉnh năm 2021 của Công ty Điện lực 

Vĩnh Phúc (đợt 3)    

 

 
Kính gửi: - Các sở: Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, 

Tài nguyên và Môi trường;  

- UBND các huyện, thành phố: Vĩnh Yên, Bình Xuyên, 

Tam Dương, Tam Đảo; 

- Công ty Điện lực Vĩnh Phúc; 

- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh.  

  

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số  432/TTr-SXD ngày 06/8/2021, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang chấp thận hướng tuyến các công trình điện 

ĐTXD trên địa bàn tỉnh năm 2021 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (đợt 3), cụ thể 

như sau: 

 1. Tuyến cáp ngầm 22kV nối mạch vòng từ cột số 39B (dựng mới) lộ 

471 Trạm 110kV Vĩnh Yên đến cột số 02 lộ 483 Trạm 110kV KCN Khai 

Quang 

1.1. Địa điểm XD: phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên. 

1.2. Hướng tuyến:   

+ Điểm đầu: Cột số 39B (dựng mới), đường dây 22kV, lộ 471, Trạm 110kV 

Vĩnh Yên.  

+ Điểm cuối: Cột số 02 hiện có, đường dây 22kV lộ 483, Trạm 110kV KCN 

Khai Quang. 

+ Đoạn đầu tuyến - G2: Tuyến đi ngầm cắt qua đường và theo vỉa hè đường 

Nguyễn Tất Thành; đoạn G2 - G15: Tuyến đi ngầm trong hào kỹ thuật dưới vỉa hè 

đường Tôn Đức Thắng thuộc dự án cải tạo, chỉnh trang đường Tôn Đức Thắng do 

Ban QLDA ĐT & XD thành phố Vĩnh Yên làm Chủ đầu tư; đoạn G15- cuối tuyến: 

Tuyến đi ngầm cắt qua đường Tôn Đức Thắng. 

+ Chiều dài tuyến khoảng: 700m  

(Chi tiết theo bản vẽ QHHTKQ: 05, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng PT Vĩnh Phúc xác lập, có xác nhận của Sở Xây dựng, UBND TP Vĩnh Yên, 

UBND phường Khai Quang – kèm theo).  

2. Tuyến cáp ngầm 35kV nối mạch vòng từ tủ RMU9 (DKXD) lộ 371 

Trạm 110kV Vĩnh Yên đến cột số 76 thuộc lộ 371 Trạm 110kV Vĩnh Yên 

2.1. Địa điểm XD: phường Liên Bảo, xã Định Trung - thành phố Vĩnh Yên. 

2.2. Hướng tuyến:   

+ Điểm đầu: Tủ RMU9 (DKXD), đường dây 35kV, lộ 371,Trạm 110kV 

Vĩnh Yên.  



+ Điểm cuối: Cột số 76 hiện có, đường dây 35kV lộ 371,Trạm 110kV Vĩnh 

Yên. 

+ Đoạn đầu tuyến – G6: tuyến đi ngầm dưới vỉa hè và cắt qua đường Nguyễn 

Tất Thành; đoạn G6-G7: tuyến đi ngầm dưới vỉa hè và cắt qua đường Trần Phú; 

đoạn G7-cuối tuyến: tuyến đi trong hào kỹ thuật thuộc dự án cải tạo, chỉnh trang 

đường Nguyễn Tất Thành do Ban QLDA ĐT & XD thành phố Vĩnh Yên làm Chủ 

đầu tư. 

 + Chiều dài tuyến khoảng: 563m  

(Chi tiết theo bản vẽ QHHTĐT: 02, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng PT Vĩnh Phúc xác lập, có xác nhận của Sở Xây dựng, UBND TP Vĩnh Yên, 

UBND các phường, xã: Liên Bảo, Định Trung  – kèm theo).  

3. Tuyến cáp ngầm 35kV nối mạch vòng từ trạm cắt Hà Tiên 3 đến cột 

số 01 (Nhánh rẽ TBA TTTM Vĩnh Phúc) thuộc lộ 371, Trạm 110kV Vĩnh Yên 

3.1. Địa điểm XD: phường Liên Bảo - thành phố Vĩnh Yên. 

3.2. Hướng tuyến:   

+ Điểm đầu: Trạm cắt Hà Tiên 3, đường dây 35kV, lộ 371, Trạm 110kV 

Vĩnh Yên.  

+ Điểm cuối: Cột số 01 đường dây 35kV (Nhánh rẽ TBA TTTM Vĩnh 

Phúc), lộ 371, Trạm 110kV Vĩnh Yên. 

+ Đoạn đầu tuyến - G2: Tuyến đi ngầm dưới vỉa hè đường Trần Phú; đoạn 

G2 - G8: Tuyến đi ngầm dưới vỉa hè đường và cắt qua đường Dương Tĩnh; đoạn 

G8 – điểm cuối: Tuyến đi ngầm dưới vỉa hè đường Bà Triệu. 

+ Chiều dài tuyến khoảng: 308m  

(Chi tiết theo bản vẽ QHHTLB: 03, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng PT Vĩnh Phúc xác lập, có xác nhận của Sở Xây dựng, UBND TP Vĩnh Yên, 

UBND  phường Liên Bảo – kèm theo).  

4. Tuyến cáp ngầm 22kV nối mạch vòng giữa lộ 474 Trạm 110kV KCN 

Khai Quang với lộ 486 Trạm 110kV Vĩnh Yên  

4.1. Địa điểm XD: các phường Liên Bảo, Khai Quang và xã Định Trung - 

thành phố Vĩnh Yên. 

4.2. Hướng tuyến:   

+ Điểm đầu: Cột số 07 hiện có, đường dây 22kV, lộ 474, Trạm 110kV KCN 

Khai Quang.  

+ Điểm cuối: Trạm cắt số 02, đường dây 22kV (Nhánh rẽ E.204), lộ 486, 

Trạm 110kV Vĩnh Yên. 

+ Đoạn đầu tuyến - G18: Tuyến đi ngầm dưới vỉa hè đường và cắt qua 

đường Vành Đai II - TP Vĩnh Yên; đoạn G18 - điểm cuối: Tuyến đi ngầm dưới vỉa 

hè đường theo đảo tròn tròn giao thông giữa đường Quốc Lộ 2B (đường Trần Phú) 

và đường Vành Đai II - TP Vĩnh Yên 

+ Chiều dài tuyến khoảng: 3.470m  

(Chi tiết theo bản vẽ QHHTKQ: 05, tỷ lệ 1/2000 do Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng PT Vĩnh Phúc xác lập, có xác nhận của Sở Xây dựng, UBND TP Vĩnh 

Yên, UBND các phường, xã:  Liên Bảo, Khai Quang, Định Trung – kèm theo).  



5. Tuyến cáp ngầm 35 nối mạch vòng từ TBA T3 DC1 đến TBA T7 DC1,  

lộ 371 Trạm 110kV Vĩnh Yên  

5.1. Địa điểm XD: phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. 

5.2. Hướng tuyến:   

+ Điểm đầu: Trạm biến áp T3 DC1, đường dây 35kV, lộ 371, Trạm 110kV 

Vĩnh Yên.  

+ Điểm cuối: Trạm biến áp T7 DC1 hiện có, đường dây 35kV, lộ 371, Trạm 

110kV Vĩnh Yên.  

+ Đoạn đầu tuyến - G2: Tuyến đi ngầm cắt qua đường và đi dưới vỉa hè 

đường Bà Triệu; đoạn G2-cuối tuyến: Tuyến đi ngầm dưới vỉa hè đường và cắt qua 

đường Tôn Thất Tùng. 

+ Chiều dài tuyến khoảng: 218m  

(Chi tiết theo bản vẽ QHHTLB: 02, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng PT Vĩnh Phúc xác lập, có xác nhận của Sở Xây dựng, UBND TP Vĩnh Yên, 

UBND  phường Liên Bảo – kèm theo).  

6. Tuyến cáp ngầm 22kV nối mạch vòng từ cột số 26 lộ 486 đến TBA 405 

T2 thuộc lộ 471, Trạm 110kV Vĩnh Yên  

6.1. Địa điểm XD: phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. 

6.2. Hướng tuyến:   

+ Điểm đầu: Cột số 26, đường dây 22kV, lộ 486, Trạm 110kV Vĩnh Yên.  

+ Điểm cuối: Trạm biến áp 405 T2, đường dây 22kV, lộ 471, Trạm 110kV 

Vĩnh Yên.  

+ Đoạn điểm đầu - G2: Tuyến đi ngầm dưới vỉa hè đường Lý Thái Tổ; đoạn 

G2 - G6: Tuyến đi ngầm dưới vỉa hè đường dẫn xuống cầu vượt đường sắt; đoạn 

G6 - G14: Tuyến đi ngầm dưới vỉa hè đường và cắt qua đường Lý Nam Đế; đoạn 

G14 – G16: đi ngầm cắt qua đường + đi dưới vỉa hè đường Mê Linh; đoạn G16 - 

TBA 405 T2 tuyến đi trong hào kỹ thuật dưới vỉa hè đường Lạc Long Quân thuộc 

dự án cải tạo, chỉnh trang đường Lạc Long Quân do Ban QLDA ĐT & XD thành 

phố Vĩnh Yên làm Chủ đầu tư . 

+ Chiều dài tuyến khoảng: 801m  

(Chi tiết theo bản vẽ QHHTKQ: 04, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng PT Vĩnh Phúc xác lập, có xác nhận của Sở Xây dựng, UBND TP Vĩnh Yên, 

UBND  phường Khai Quang – kèm theo).  

7. Tuyến cáp ngầm 35kV nối mạch vòng từ TBA Xóm Thuỷ đến TBA 

Xóm Thuỷ 2 thuộc lộ 372 Trạm 110kV Vĩnh Yên  

7.1. Địa điểm XD: phường Liên Bảo - thành phố Vĩnh Yên. 

7.2. Hướng tuyến:   

+ Điểm đầu: Trạm biến áp Xóm Thuỷ hiện có, đường dây 35kV, lộ 372, 

Trạm 110kV Vĩnh Yên.  

+ Điểm cuối: Trạm biến áp Xóm Thuỷ 2 hiện có, đường dây 35kV, lộ 372, 

Trạm 110kV Vĩnh Yên.  



+ Đoạn điểm đầu - G2: Tuyến đi ngầm dưới vỉa hè đường Phan Bội Châu; 

đoạn G2 – cuối tuyến: Tuyến đi ngầm dưới vỉa hè/trong hào cáp thuộc thuộc dự án 

cải tạo, chỉnh trang đường Lê Duẩn, Phan Bội Châu, Ngô Gia Tự do Ban QLDA 

ĐT & XD thành phố Vĩnh Yên làm Chủ đầu tư.   

+ Chiều dài tuyến khoảng: 402m  

(Chi tiết theo bản vẽ QHHTLB: 04, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng PT Vĩnh Phúc xác lập, có xác nhận của Sở Xây dựng, UBND TP Vĩnh Yên, 

UBND  phường Liên Bảo – kèm theo). 

8. Đường dây 22kV mạch vòng giữa lộ 474 và lộ 477, Trạm 110kV Thiện 

Kế  

8.1. Địa điểm XD: Thị trấn Bá Hiến và xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. 

8.2. Hướng tuyến:   

+ Điểm đầu: Cột số 29 hiện có, đường dây 22kV, lộ 474, Trạm 110kV Thiện 

Kế.  

+ Điểm cuối: Cột số 07 (dựng mới), đường dây 22kV (NR TBA Bá Hiến 5) 

và Cột số 23B (dựng mới), đường dây 22kV (NR TBA Trung Mỹ), lộ 477, Trạm 

110kV Thiện Kế.  

+ Đoạn đầu tuyến - G6: Tuyến đi ngầm dưới vỉa hè đường và cắt qua đường 

tỉnh 310B; đoạn  G6 - G11: Tuyến đi trên không theo dải cây xanh đường tỉnh 310 

(QH mặt cắt 57,0m); Đoạn G11 - G12: Tuyến đi trên không theo vỉa hè đường QH 

mặt cắt 18,0m; đoạn G12 - G16: Tuyến đi ngầm dưới vỉa hè đường QH mặt cắt 

18,0m; đoạn G16 – điểm cuối (cột số 07B): Tuyến đi trên không theo vỉa hè đường 

QH mặt cắt 18,0m; đoạn G10 - G32: Tuyến đi trên không cắt qua đường tỉnh 310 

và đi theo vỉa hè đường 302B (QH mặt cắt 18,0m); đoạn G32 – điểm cuối (cột số 

23B): Tuyến đi trên không theo vỉa hè đường QH mặt cắt 13,5m. 

+ Chiều dài tuyến khoảng: 2.926m  

(Chi tiết theo bản vẽ QHHTBH: 01, tỷ lệ 1/2000 do Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng PT Vĩnh Phúc xác lập, có xác nhận của Sở Xây dựng, UBND huyện Bình 

Xuyên, UBND các xã,  thị trấn: Bá Hiến, Trung Mỹ – kèm theo).  

 9. Đường dây 22kV mạch vòng nối nhánh rẽ TBA Đồng Bùa và nhánh 

rẽ TBA Gò Đẩu, lộ 471, Trạm 110kV Thiện Kế. 

9.1. Địa điểm XD: Thị trấn Đại Đình và xã Tam Quan - huyện Tam Đảo. 

9.2. Hướng tuyến:   

+ Điểm đầu: Trạm biến áp Đồng Bùa, đường dây 22kV, lộ 471, Trạm 110kV 

Thiện Kế.  

+ Điểm cuối: Cột số 07B (dựng mới), đường dây 22kV (NR TBA Gò Đẩu 

2), lộ 471, Trạm 110kV Thiện Kế.  

+ Đoạn điểm đầu - G3: Tuyến đi trên không theo vỉa hè đường QH mặt cắt 

13,5m; đoạn G3 - G17: Tuyến đi trên không theo chân ta luy đường QH mặt cắt 

24,0m (đường ven chân núi Tam Đảo); đoạn G17 – điểm cuối: Tuyến đi trên không 

theo chỉ giới đường đỏ đường QH mặt cắt 24,0m. (Yêu cầu các đoạn đường dây 

trên không đi trên vỉa hè/dọc chỉ giới đường đỏ đường giao thông phải đảm bảo 



khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn đến mặt vỉa hè hoàn thiện theo quy 

hoạch xây dựng  ≥ 14,0m). 

+ Chiều dài tuyến khoảng: 2.926m  

(Chi tiết theo bản vẽ QHHTTĐ: 01, tỷ lệ 1/2000 do Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng PT Vĩnh Phúc xác lập, có xác nhận của Sở Xây dựng, UBND huyện Tam 

Đảo, UBND các xã, thị trấn: Tam Quan, Đại Đình – kèm theo).  

10. Tổ chức thực hiện: 

10.1. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có trách nhiệm: 

+ Công bố hướng tuyến đến các địa phương có liên quan để quản lý xây 

dựng theo quy định. 

+ Khảo sát kỹ hiện trạng công trình ngầm, nổi nằm trong hành lang đường 

điện để hạn chế ảnh hưởng và đảm bảo an toàn trong quá trong quá trình thi công 

xây dựng;  

+ Thực hiện xin cấp phép thi công theo quy định;  

+ Phối hợp với đơn vị tư vấn lập hướng tuyến, chính quyền địa phương và 

các đơn vị liên quan quản lý hạ tầng kỹ thuật xác định tuyến ngoài thực địa, đảm 

bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng;  

+ Đối với các tuyến cáp điện ngầm đi dưới vỉa hè thuộc phạm vi các dự án 

cải tạo, chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường giao thông (đường 

Lạc Long Quân, đường Phan Bội Châu, Đường Ngô Gia Tự, Đường Tôn Đức 

Thắng, đường Nguyễn Tất Thành – thành phố Vĩnh Yên). Yêu cầu phối hợp với 

UBND thành phố Vĩnh Yên để có giải pháp thiết kế, thi công phù hợp, sử dụng 

chung hào kỹ thuật, đảm bảo tính đồng bộ, hạn chế việc đào lòng đường, vỉa hè 

trong tương lai. 

+ Đối với tuyến đường dây 22kV mạch vòng nối nhánh rẽ TBA Đồng Bùa 

và nhánh rẽ TBA Gò Đẩu, lộ 471, Trạm 110kV Thiện Kế (đi dọc theo đường 

đường ven chân núi Tam Đảo -  đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư): Yêu cầu 

trước khi thi công phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Giao thông vận 

tải (cơ quan đề xuất dự án) về chiều cao cột điện, chiều cao treo dây dẫn, vị trí đặt 

cột đảm bảo phù hợp hướng tuyến, cao độ xây dựng tuyến đường, tránh phải bồi 

thường, dịch chuyển công trình điện khi ĐTXD công trình đường giao thông. 

10.2. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành 

phố: Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo và UBND các xã, thị trấn có 

đường dây đi qua quản lý hướng tuyến, đất đai theo quy định và cập nhật hướng 

tuyến xây dựng 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 

 

 

 

  

 

Phan Thế Huy 
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