
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  02  năm 2021 

V/v chấp thuận hướng tuyến công 

trình: Cải tạo, nâng cấp ĐT.303 

đoạn từ Km7+00 đến Km9+00. 

 

 

Kính gửi:  

- Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải,                        

Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Yên Lạc. 
 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 89/TTr-SXD ngày 23/02/2021, 

UBND tỉnh chấp thuận hướng tuyến công trình: Cải tạo, nâng cấp ĐT.303 đoạn từ 

Km7+00 đến Km9+00, như sau: 

1. Hướng tuyến: 

- Tuyến có điểm đầu tại điểm DD, tại ngã tư cầu Trắng, thuộc địa phận xã 

Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc; điểm cuối tuyến tại điểm DC, là điểm giao với đường 

vào khu di tích chùa Biện Sơn, thuộc địa phận thị trấn Yên Lạc, huyên Yên Lạc. 

- Hướng tuyến: Tuyến bắt đầu từ ngã tư cầu Trắng, chạy theo ĐT.303 hiện 

có tới nút giao với đường Vành đai 4 (khoảng Km7+200), sau đó đến nút giao với 

đường trục Bắc Nam đô thị Vĩnh Phúc (khoảng Km5+544,61). Hướng tuyến cơ bản 

bám theo đường cũ, nền đường được mở rộng sang bên phải tuyến để tránh phải 

dịch chuyển, hoàn trả tuyến kênh tiêu bên trái tuyến và đảm bảo phù hợp với ranh 

giới quy hoạch Cụm làng nghề Minh Phương đã được duyệt. Đoạn Km7+00 - 

Km7+500 nằm trong quy hoạch chung đô thị Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc; đoạn 

Km7+500 - Km9+200 nằm hoàn toàn trong phạm vi quy hoạch phân khu B1 đô thị 

Vĩnh Phúc. 

- Tuyến đường đi qua địa bàn xã Nguyệt Đức và thị trấn Yên Lạc huyện Yên 

Lạc, với tổng chiều dài tuyến khoảng 2,2km. 

Tọa độ các điểm khống chế trên tuyến như sau: 

Tên 

điểm 

Toạ độ X Toạ độ Y Ghi chú 

DD 2347884.64 563060.71 Điểm đầu tuyến 

A 2348089.41 562738.82 Đỉnh chuyển hướng 

B 2348126.75 562653.66 Giao đường vành đai 4 

C 2348163.46 562569.96 Đỉnh chuyển hướng 

D 2348324.37 562040.59 Đỉnh chuyển hướng 

E 2348472.40 561794.60 Đỉnh chuyển hướng 

F 2348621.28 561210.61 Giao đường trục Bắc - Nam 
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G 2348643.38 561116.16 Đỉnh chuyển hướng 

DC 2348692.11 561020.77  Điểm cuối tuyến  

2. Quy mô mặt cắt ngang: 

- Đoạn từ ngã tư cầu Trắng đến giao với đường Vành đai 4, thuộc Quy hoạch 

chung đô thị Nguyệt Đức, được quy hoạch với Bn=31,0m. Trong đó: 

+ Chiều rộng mặt đường xe chạy: Bmặt =2x7,5=15,0m. 

+ Chiều rộng phân cách giữa:  Bpc=4,0m. 

+ Chiều rộng hè đường:   Bhè = 2x6,0=12,0m. 

- Đoạn từ giao với đường Vành đai 4 đến giao với đường vào chùa Biện Sơn, 

thuộc Quy hoạch phân khu B1, được quy hoạch với Bn=16,5m. Trong đó: 

+ Chiều rộng mặt đường xe chạy: Bmặt =10,5m. 

+ Chiều rộng hè đường:   Bhè = 2x3,0=6,0m. 

(Chi tiết được thể hiện trên bản vẽ hướng tuyến công trình: Cải tạo, nâng 

cấp ĐT.303 đoạn từ Km7+00 đến Km9+00, tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần Tư vấn 

quốc tế giao thông vận tải lập, được Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND 

huyện Yên Lạc, UBND thị trấn Yên Lạc, UBND xã Nguyệt Đức xác nhận, kèm theo 

Tờ trình của Sở Xây dựng). 

3. Tổ chức thực hiện: 

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

UBND huyện Yên Lạc, UBND thị trấn Yên Lạc, UBND xã Nguyệt Đức 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. 

- 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: Kế hoạch &ĐT, Tài chính; 

- UBND các xã, thị trấn: Yên Lạc, 

Nguyệt Đức; 

- CV: CN1; NN5; 

- Lưu: VT. 

  (K-        b) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Lê Văn Thanh 
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