
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 vành đai 4 theo quy hoạch phát 

triển giao thông vận tải, đoạn từ nút giao 

cầu vượt đường sắt Hà Nội - Lào Cai   

(xã Nghĩa Hưng) đến ĐT.305 (cầu chui 

đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai) 

 

 

Kính gửi:  

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

Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch. 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 474/TTr-SXD ngày 24/8/2021, 

Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường vành đai 4 theo 

quy hoạch phát triển giao thông vận tải, đoạn từ nút giao cầu vượt đường sắt        

Hà Nội - Lào Cai (xã Nghĩa Hưng) đến ĐT.305 (cầu chui đường cao tốc Nội Bài - 

Lào Cai), như sau: 

1. Hướng tuyến: 

- Điểm đầu tuyến: Tại điểm A, vị trí nút giao cầu vượt đường sắt Hà Nội – 

Lào Cai, khu vực xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, là điểm giao giữa đường 

Vành đai 4 với Dự án đường QL2 (vị trí đường trục trung tâm thị trấn Vĩnh Tường) 

đến ĐT.305 (vị trí chợ Vàng, huyện Tam Dương) do UBND huyện Vĩnh Tường 

làm chủ đầu tư. 

- Điểm cuối tuyến: tại điểm D, giao với ĐT.305 tại Km24+485 vị trí cầu chui 

đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, khu vực xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch và đấu 

nối với dự án đường Vành đai 2 Vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc đoạn từ ĐT.305 

đi QL2C. 

- Hướng tuyến: Từ điểm đầu tuyến A tuyến theo hướng Tây Bắc, tách ra khỏi 

hướng tuyến Đường QL.2 (vị trí đường trung tâm huyện Vĩnh Tường) đến ĐT.305 

(vị trí chợ Vàng, huyện Tam Dương) đi qua khu đất nông nghiệp xã Nghĩa Hưng, 

Yên Lập, cắt qua sông Phan, kênh 6A đến điểm Đ1; từ điểm Đ1 tuyến ngoặt sang 

phải, theo hướng Bắc, chạy sát nghĩa trang phía Tây thôn Nghĩa Lập, qua khu đất 

nông nghiệp xã Kim Xá phía Đông thôn Hạ Chuế đến điểm Đ2; từ điểm Đ2 tuyến 

ngoặt sang trái, cắt qua đê tả và sông Phó Đáy, qua bãi bồi trên địa phận xã Triệu 

Đề đến điểm Đ3; từ điểm Đ3 tuyến ngoặt sang phải, đi theo hướng Bắc, qua khu 

đất nông nghiệp xã Triệu Đề, cắt qua kênh Hữu, ngòi Cụt (hạ lưu trạm bơm Triệu 

Đề), đê hữu sông Phó Đáy, qua khu đất nông nghiệp xã Đình Chu đến điểm Đ4; từ 

điểm Đ4, tuyến ngoặt sang phải, theo hướng Bắc – Đông Bắc, đia qua khu đất nông 

nghiệp xã Đồng Ích đến điểm Đ5; từ điểm Đ5 ngoặt sang trái, theo hướng Bắc – 
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Tây Bắc, chạy bám theo ĐT.305 đến điểm D tại vị trí gầm cầu vượt ĐT.305 (thuộc 

đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, giao với ĐT.305 tại Km24+485).  

Tuyến đường dự kiến đầu tư đi qua địa bàn các xã Nghĩa Hưng, Yên Lập và 

Kim Xá huyện Vĩnh Tường; xã Triệu Đề, Đình Chu và Đồng Ích huyện Lập Thạch, 

tỉnh Vĩnh Phúc với tổng chiều dài khoảng 7,303km. 

Tọa độ các điểm khống chế trên tuyến như sau: 

Tên điểm Tọa độ E Tọa độ N Ghi chú 

A 2355368.718 551075.218 Điểm đầu tuyến  

Đ1 2356412.404 550550.574 Đỉnh chuyển hướng 

Đ2 2358016.677 550600.946 Đỉnh chuyển hướng 

B 2358583.588 550487.021 Giao bờ tả sông Phó Đáy 

Đ3 2359170.932 550368.990 Đỉnh chuyển hướng 

C 2360511.092 550364.042 Giao bờ hữu sông Phó Đáy 

Đ4 2360913.716 550362.555 Đỉnh chuyển hướng 

Đ5 2362108.584 550611.915 Đỉnh chuyển hướng 

D 2362486.178 550442.169 Điểm cuối tuyến  

2. Quy mô mặt cắt ngang: 

Tuyến đường được quy hoạch với Bnền = 24,0m. Trong đó: 

+ Chiều rộng mặt đường:   Bmặt = 2x10, 5=21,0m; 

+ Chiều rộng DPC:   Bpc = 2,0m; 

+ Chiều rộng lề đường:    Bhè = 2x0,5=1,0m. 

(Chi tiết được thể hiện trên bản vẽ hướng tuyến công trình: Đường vành đai 

4 theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải, đoạn từ nút giao cầu vượt đường 

sắt Hà Nội - Lào Cai (xã Nghĩa Hưng) đến ĐT.305 (cầu chui đường cao tốc Nội 

Bài - Lào Cai), tỷ lệ 1/2000 do Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ lập, được 

Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, xã có tuyến đi qua xác 

nhận, kèm theo Tờ trình của Sở Xây dựng). 

3. Tổ chức thực hiện: 

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

nghiệp và PTNT, UBND huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch, UBND các xã Nghĩa 

Hưng, Yên Lập, Kim Xá - huyện Vĩnh Tường và xã Triệu Đề, Đình Chu, Đồng Ích 

- huyện Lập Thạch 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. 
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- 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 các xã: Nghĩa Hưng, Yên Lập, 

Kim Xá, Triệu Đề, Đình Chu, Đồng Ích; 

- CV: CN1; NN5; 

- Lưu: VT. 

  (K-        b) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

Phan Thế Huy 
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