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Vĩnh Phúc, ngày        tháng  3  năm 2021 

V/v chấp thuận hướng tuyến công 

trình: Đường kết nối KCN Khai 

Quang với KCN Sơn Lôi địa phận 

huyện Bình Xuyên 

 

 

Kính gửi:  

- Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải,                        

Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Bình Xuyên. 
 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 112/TTr-SXD ngày 01/3/2021, 

UBND tỉnh chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường kết nối KCN Khai Quang 

với KCN Sơn Lôi địa phận huyện Bình Xuyên, như sau: 

1. Hướng tuyến: 

- Đoạn 1: có điểm đầu tại điểm A, là điểm giao cắt với tuyến đường Vành đai 

2, thành phố Vĩnh Yên (đoạn từ QL.2 đến đường Tôn Đức Thắng), thuộc xã Quất 

Lưu, huyện Bình Xuyên; điểm cuối tại điểm B, là điểm giao cắt với ĐT.302, thuộc 

xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên. 

Hướng tuyến bám theo tuyến đường nối từ KCN Khai Quang đến ĐT.302 

hiện có, đoạn từ đầu tuyến đến đỉnh Đ2 tuyến được mở rộng sang bên trái tuyến, 

chỉ giới đường đỏ bên phải tuyến bám sát tường rào đã xây dựng của Trung đoàn 

24, đoạn từ Đ2 đến ĐT.302 tuyến được mở rộng đều sang hai bên. 

- Đoạn 2: có điểm đầu tại điểm C, là điểm giao cắt với ĐT.302 thuộc địa 

phận xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên; điểm cuối tuyến tại điểm D, là điểm giao cắt 

với ĐT.302B thuộc địa phận xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên. Đoạn tuyến xây 

dựng hoàn toàn mới trên đất nông nghiệp của xã Tam Hợp, hướng tuyến chạy song 

song và cách tim tuyến đường sắt quy hoạch (khổ 1435mm) khoảng 30m. 

Tuyến đường dự kiến đầu tư thuộc các xã Quất Lưu, Hương Sơn, Tam Hợp, 

huyện Bình Xuyên với tổng chiều dài tuyến khoảng 2,84km. Trong đó, đoạn 1 dài 

khoảng 1,64km; đoạn 2 dài khoảng 1,20km. 

Tọa độ các điểm khống chế trên tuyến như sau: 

Tên điểm Toạ độ E Toạ độ N Ghi chú 

A 2356130.081 566093.089 Điểm đầu đoạn 1 

Đ1 2356148.575 566177.226 Đỉnh chuyển hướng 

Đ2 2356434.882 566434.671 Đỉnh chuyển hướng 

Đ3 2356423.425 566933.612 Đỉnh chuyển hướng 

Đ4 2356546.715 567360.960 Đỉnh chuyển hướng 
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B 2356610.345 567599.115 Điểm cuối đoạn 1 

C 2356274.631 567660.288 Điểm đầu đoạn 2 

Đ5 2355952.861 567832.827 Đỉnh chuyển hướng 

D 2355137.728 568035.857 Điểm cuối đoạn 2 

1.2. Quy mô mặt cắt ngang: 

- Đoạn 1 quy hoạch với Bnền=24,0m. Trong đó: 

+ Chiều rộng mặt đường:   Bmặt = 15,0m; 

+ Chiều rộng hè đường:   Bhè = 2x4,5=9,0m. 

- Đoạn 1 quy hoạch với Bnền=19,5m. Trong đó: 

+ Chiều rộng mặt đường:   Bmặt = 10,5m; 

+ Chiều rộng hè đường:   Bhè = 2x4,5=9,0m. 

(Chi tiết thể hiện trên bản vẽ hướng tuyến công trình: Đường kết nối KCN 

Khai Quang với KCN Sơn Lôi địa phận huyện Bình Xuyên, tỷ lệ 1/1000 do Công ty 

Cổ phần Tư vấn xây dựng và thương mại Sông Lô lập, được Sở Xây dựng, UBND 

huyện Bình Xuyên, UBND các xã Quất Lưu, Hương Sơn và Tam Hợp 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 huyện Bình Xuyên, 

UBND các xã Quất Lưu, Hương Sơn và Tam Hợp 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 xã: Quất Lưu, Hương Sơn,    

Tam Hợp; 

- CV: CN1; NN5; 

- Lưu: VT. 

  (K-        b) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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