
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  9  năm 2021 

V/v Chấp thuận hướng tuyến công trình: 

Đường nối từ Đại Lải đến Sóc Sơn, kết 

nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài 

 

 

Kính gửi:  

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

Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thành phố Phúc Yên. 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 468/TTr-SXD ngày 20/8/2021, 

Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường nối từ Đại Lải 

đến Sóc Sơn, kết nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, như sau: 

1. Hướng tuyến: 

- Điểm đầu tuyến: tại Ngã ba Đại Lải (ngã ba giao cắt giữa Đường Ngô 

Quyền, Đường Lê Duẩn và Trường Chinh, thành phố Phúc Yên), thuộc xã Ngọc 

Thanh, thành phố Phúc Yên. 

- Điểm cuối tuyến: Cống Xi phông qua Sông Cà Lồ (Giáp ranh xã Minh Trí, 

huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội), thuộc phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên. 

- Hướng tuyến cơ bản chạy dọc theo kênh chính số 2 hồ Đại Lải, tuyến kênh 

nằm giữa đường, phần mặt đường xe chạy và vỉa hè phân chia thành 2 chiều chạy 

hai bên kênh. 

- Tuyến lần lượt đi qua các điểm Đ0, Đ1, Đ2, Đ3, Đ4, Đ5, Đ6, Đ7, Đ8 với 

tổng chiều dài tuyến đường khoảng L=3,376km. 

Tọa độ các điểm khống chế trên tuyến như sau: 

STT Tên điểm Tọa độ X Tọa độ Y Ghi chú 

1 Đ0 2357343.229 574569.011 Đầu tuyến 

2 Đ1 2357245.774 574863.976 Đỉnh chuyển hướng 

3 Đ2 2356959.929 575367.338 Đỉnh chuyển hướng 

4 Đ3 2357016.773 576032.706 Đỉnh chuyển hướng 

5 Đ4 2356413.323 576665.785 Đỉnh chuyển hướng 

6 Đ5 2356245.605 576905.708 Đỉnh chuyển hướng 

7 Đ6 2355979.462 577027.942 Đỉnh chuyển hướng 

8 Đ7 2355778.228 577123.656 Đỉnh chuyển hướng 

9 Đ8 2355678.388 577253.358 Cuối tuyến 
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2. Quy mô mặt cắt ngang: 

Tuyến đường được quy hoạch với quy mô 6 làn xe, với Bnền = 50,0m.  

Trong đó: 

+ Chiều rộng mặt đường:   Bmặt = 2x11,25=22,5m; 

+ Chiều rộng DPC+kênh thủy lợi: Bpc+kênh = 17,5m; 

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

(Chi tiết được thể hiện trên bản vẽ hướng tuyến công trình: Đường nối từ 

Đại Lải đến Sóc Sơn, kết nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thành phố Phúc 

Yên, tỷ lệ 1/2000 do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Minh Quân lập, 

được Sở Xây dựng, UBND các thành phố Phúc Yên, UBND phường Đồng Xuân và 

xã Ngọc Thanh xác nhận, kèm theo Tờ trình của Sở Xây dựng). 

3. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp 

và PTNT, UBND thành phố Phúc Yên, UBND xã Ngọc Thanh, UBND phường 

Đồng 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. 

2. UBND thành phố Phúc Yên kiểm tra, cập nhật hướng tuyến và điều chỉnh 

vị trí, cao độ đặt tuyến ống truyền dẫn nước thải và trạm xử lý nước thải thuộc dự 

án “Hệ thống thoát nước thải và trạm xử lý nước thải khu du lịch Đại Lải” cho phù 

hợp với tuyến đường, tránh phải dịch chuyển khi thi công đường. 

3. 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; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND phường Đồng Xuân; 

- UBND các xã Ngọc Thanh; 

- CV: CN1; NN5; 

- Lưu: VT. 

  (K-        b) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

Phan Thế Huy 
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