
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  3  năm 2021 

V/v chấp thuận hướng tuyến công 

trình: Đường vào khu đất dịch vụ xã 

Cao Minh, 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 86/TTr-SXD ngày 23/02/2021, 

UBND tỉnh chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường vào khu đất dịch vụ xã Cao 

Minh, thành phố Phúc Yên, như sau: 

1. Hướng tuyến: 

- Điểm đầu tuyến: Tại điểm N7, là điểm giao với đường Lê Quang Đạo. 

- Điểm cuối tuyến: Tại điểm B, là điểm giao với đường Nguyễn Tất Thành. 

- Hướng tuyến: Từ đầu đến cuối tuyến, tuyến chạy thẳng theo hướng Tây 

Nam, tuyến chạy sát ranh giới phía Tây Bắc của Khu đô thị mới Phường Xuân Hòa 

do Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư, điểm 

cuối giao với đường Nguyễn Tất Thành. 

- Tuyến đường thuộc xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên có tổng chiều dài 

tuyến khoảng 1,4km. 

Tọa độ các điểm khống chế trên tuyến như sau: 

STT 
Tên 

điểm 

Tọa độ đỉnh 
Ghi chú 

X Y 

1 N7 2354406.759 574492.999 Giao với đường Lê Quang Đạo 

2 N33 2354373.845 574422.869   

3 N34 2354311.602 574290.249 
Giao với đường dân sinh, đường 

BTXM 

4 N35 2354264.654 574190.218   

5 N38 2354196.357 574044.697   

6 N39 2354168.422 573985.176   

7 N42 2354075.533 573787.257   

8 N43 2353999.123 573631.530 
Giao với đường dân sinh, đường 

BTXM 

9 N58 2353907.591 573443.167   

10 Đ1 2353892.222 573413.659 Hướng tuyến rẽ phải 

11 N59 2353883.350 573390.153   

12 B 2353812.498 573224.859 Giao với đường Nguyễn Tất Thành 
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2. Mặt cắt ngang quy hoạch: 

Quy hoạch với Bnền=30,0m. Trong đó: 

+ Chiều rộng mặt đường:  Bmặt=2x9,0=18,0m; 

+ Chiều rộng dải phân cách: Bpc=2,0m; 

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

(Chi tiết thể hiện trên bản vẽ hướng tuyến công trình: Đường vào khu đất 

dịch vụ xã Cao Minh, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng 

T&T lập, được Sở Xây dựng, UBND thành phố Phúc Yên,UBND xã Cao Minh 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, UBND xã Cao Minhquản lý hướng tuyến, đất đai theo quy định. 

3.2. Sở Xây dựng, UBND thành phố Phúc Yên, UBND xã Cao Minh cập 

nhật hướng tuyến trong quá trình tổ chức lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch có 

liên quan. 

3.3. Ban QLDA ĐT&XDthành phố Phúc Yên căn cứ nhu cầu giao thông trên 

tuyến, khả năng cân đối nguồn vốn cho dự án để đề xuất quy mô đầu tư cho phù 

hợp. 

3.4. 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 xã Cao Minh; 

- 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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