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TỈNH VĨNH PHÚC 

 
Số:           /UBND-CN1 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày        tháng  3  năm 2021 

V/v chấp thuận hướng tuyến công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật phát triển đô 

thị phường Trưng Nhị, thành phố 

Phúc Yên 

 

 

Kính gửi:  

- 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 87/TTr-SXD ngày 23/02/2021, 

UBND tỉnh chấp thuận hướng tuyến công trình: Hạ tầng kỹ thuật phát triển đô thị 

phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên, như sau: 

1. Hướng tuyến: 

Tổng chiều dài các tuyến đường L=2832,30m cụ thể như sau: 

- Tuyến số 1: Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với đường tránh Phúc Yên từ 

khu đô thị Đầm Diệu vượt đường sắt đi Nam Viêm tại Km0+428,33, tuyến đi theo 

hướng Đông qua đất nông nghiệp và khu làm gạch; sau đó tuyến rẽ trái theo hướng 

Đông Bắc qua khu đất nông nghiệp đến điểm cuối tuyến tại Km0+834,685; chiều 

dài tuyến L= 834,685m. 

- Tuyến số 2: Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với đường tránh Phúc Yên từ 

khu đô thị Đầm Diệu vượt đường sắt đi Nam Viêm tại Km1+314,38, tuyến đi theo 

hướng Đông Nam song song với đường sắt Hà Nội – Lào Cai đến điểm cuối tuyến 

Km0+672,461 giao với tuyến số 1; chiều dài tuyến L= 672,461m. 

- Tuyến số 3: Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với đường tránh Phúc Yên từ 

khu đô thị Đầm Diệu vượt đường sắt đi Nam Viêm tại Km0+742,41, tuyến đi theo 

hướng Đông qua đất nông nghiệp; sau đó tuyến rẽ phải theo hướng Đông Nam qua 

khu làm gạch, ao hồ đến điểm cuối tuyến Km0+589,051 giao với tuyến số 1; chiều 

dài tuyến L= 589,051m. 

- Tuyến số 4: Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với tuyến số 1 tại Km0+173, 

tuyến đi theo hướng Bắc qua đất nông nghiệp, giao với tuyến số 3 tại Km0+297,95; 

sau đó tuyến rẽ phải theo hướng Đông Bắc qua khu đất nông nghiệp đến điểm cuối 

tuyến tại Km0+736,105; chiều dài tuyến L= 736,105m. 
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- Tọa độ các điểm khống chế: 

TT Tên đỉnh Tọa độ X Tọa độ Y Ghi chú 

I Tuyến số 1       

1 DT1 2350294,574 572126,931 Điểm đầu tuyến 

2 D1 2350365,117 572684,458 Đỉnh chuyển hướng 

3 CT1 2350563,159 572891,437 Điểm cuối tuyến 

II Tuyến số 2       

1 DT2 2351049,036 572426,543 Điểm đầu tuyến 

2 CT2 2350563,159 572891,437 Điểm cuối tuyến 

III Tuyến số 3       

1 DT3 2350606,414 572098,192 Điểm đầu tuyến 

2 D1 2350623,169 572342,897 Đỉnh chuyển hướng 

4 CT3 2350363,233 572591,607 Điểm cuối tuyến 

IV Tuyến số 4       

1 DT4 2350316,29 572298,558 Điểm đầu tuyến 

2 D1 2350717,218 572253,218 Đỉnh chuyển hướng 

3 CT4 2350962,386 572509,451 Điểm cuối tuyến 

2. Quy mô mặt cắt ngang: 

Mặt cắt ngang các tuyến như sau: 

- Mặt cắt 3-3: áp dụng cho các tuyến 1, tuyến 3 với tổng chiều dài 

L=1,424km với quy mô Bnền = 30,0m; trong đó Bmặt = 20m, Bhè=2x5=10,0m. 

- Mặt cắt 5-5: áp dụng cho tuyến 4 với tổng chiều dài L=0,736km với quy 

mô Bnền = 24,0m; trong đó Bmặt = 15,0m, Bhè=2x4,5=9,0m. 

- Mặt cắt 5’-5’: áp dụng cho tuyến 2 với tổng chiều dài L=0,672km với quy 

mô Bnền = 24,0m; trong đó Bmặt = 16,0m, BDPC=2,0m, Bhè trái=1,5m, Bhè phải=4,5m. 

(Chi tiết thể hiện trên bản vẽ hướng tuyến công trình: Hạ tầng kỹ thuật phát 

triển đô thị phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH 

Đầu tư và Phát triển PNP lập, được Sở Xây dựng, UBND thành phố Phúc 

Yên,UBND phường Trưng Nhị 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, UBND thành phố Phúc 

Yên và UBND phường Trưng Nhị 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. 
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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 phường Trưng Nhị; 

- 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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