
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 từ Trung tâm Y tế Lập Thạch 

đến đê tả sông Lô (qua khu công nghiệp 

Yên Thạch, huyện Sông Lô) 

 

 

Kính gửi:  

- Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải,                        

Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Lập Thạch, Sông Lô. 
 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 145/TTr-SXD ngày 16/3/2021, 

UBND tỉnh chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường từ Trung tâm Y tế          

Lập Thạch đến đê tả sông Lô (qua khu công nghiệp Yên Thạch, huyện Sông Lô), 
như sau: 

1. Hướng tuyến: 

- Điểm đầu tuyến: tại điểm A, là điểm giao với tuyến đường từ ĐT.305 đi 

ĐT.306 đến đường vành đai thị trấn Lập Thạch, thuộc thị trấn Lập Thạch, huyện 

Lập Thạch. 

- Điểm cuối tuyến: tại điểm P, là điểm giao cắt với đê tả sông Lô, thuộc xã 

Yên Thạch, huyện Sông Lô (Vị trí dự kiến xây dựng cầu Như Thụy qua sông Lô; 

Trường hợp vị trí xây dựng cầu Như Thụy tại bến phà Then nối hai tỉnh Vĩnh Phúc 

và Phú Thọ có sự thay đổi, thì điểm cuối tuyến sẽ được điều chỉnh theo). 

- Hướng tuyến: từ điểm đầu tuyến A, tuyến theo hướng Tây Nam, chạy dọc 

bờ kênh Vân Trục đến điểm B; sau đó tiếp tục theo hướng Tây Nam cắt qua khu 

dân cư thôn Đồng Sinh, xã Tân Lập đến điểm C. Từ điểm C tuyến tiếp tục theo 

hướng Tây Nam chạy qua khu ruộng canh tác và khu đồi thuộc thôn Đại Thắng, xã 

Yên Thạch, qua các điểm D, E đến điểm F. Từ điểm F, tuyến ngoặt sang phải, theo 

hướng Tây chạy qua khu ruộng canh tác giữa thôn Tiền Phong và thôn Minh Tân 

xã Yên Thạch, qua điểm G và nhập vào ĐT.306B tại khu vực đầu thôn Trung Kiên, 

xã Yên Thạch. Từ thôn Trung Kiên đến thôn Mỹ Ngọc, xã Yên Thạch, tuyến chạy 

trùng với ĐT.306B, qua các điểm H, I, K, L. Từ điểm L tuyến tách ra khỏi 

ĐT.306B, chạy song song với ranh giới KCN Yên Thạch đến điểm M. Từ điểm M 

tuyến tiếp tục chạy thẳng theo hướng Tây – Tây Nam qua khu ruộng canh tác phía 

Nam thôn Sông Lô, qua các điểm N, O và kết thúc tại điểm P. 

Tuyến đường dự kiến đầu tư đi qua địa bàn thị trấn Lập Thạch, huyện Lập 

Thạch, các xã Tân Lập và xã Yên Thạch, huyện Sông Lô với tổng chiều dài tuyến 

khoảng 6,314km. 

Tọa độ các điểm khống chế trên tuyến như sau: 
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Tên điểm Toạ độ E Toạ độ N Ghi chú 

A 2369101.033 546350.119 Điểm đầu tuyến 

B 2368894.956 546047.793 Đỉnh chuyển hướng 

C 2368742.240 545764.942 Đỉnh chuyển hướng 

D 2368210.639 545538.317 Đỉnh chuyển hướng 

E 2367638.360 544775.405 Đỉnh chuyển hướng 

F 2367312.303 544576.121 Đỉnh chuyển hướng 

G 2367303.692 544253.243 Đỉnh chuyển hướng 

H 2367167.991 543885.789 Đỉnh chuyển hướng 

I 2367242.048 543723.457 Đỉnh chuyển hướng 

K 2367154.325 543575.943 
Giao với đường Văn Quán – Sông 

Lô 

L 2367016.256 543343.765 Đỉnh chuyển hướng 

M 2366795.807 542542.175 Giao với đường hiện hữu 

N 2366668.800 542123.544 Đỉnh chuyển hướng 

O 2366588.122 541346.975 Đỉnh chuyển hướng 

P 2366658.257 540963.234 Điểm cuối tuyến 

2. Quy mô mặt cắt ngang: 

- Đoạn từ đầu tuyến đến hết phạm vi nghiên cứu của đồ án QHCT cải tạo, 

chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực phía Nam thuộc thị trấn Lập Thạch, tuyến 

được quy hoạch với Bnền=30,0m. Trong đó: 

+ Chiều rộng mặt đường:  Bmặt = 2x7,5m; 

+ Chiều rộng dải phân cách: Bpc=6,0m; 

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

- Các đoạn còn lại được quy hoạch với Bnền = 12,0m. Trong đó: 

+ Chiều rộng mặt đường:  Bmặt = 11,0m; 

+ Chiều rộng lề đường:  Blề = 2x0,5m. 

 (Chi tiết thể hiện trên bản vẽ hướng tuyến công trình: Đường từ Trung tâm 

Y tế Lập Thạch đến đê tả sông Lô (qua khu công nghiệp Yên Thạch, huyện Sông 

Lô), tỷ lệ 1/2000 do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Thành Thái 

lập, được Sở Xây dựng, UBND huyện Sông Lô, huyện Lập Thạch, UBND thị trấn 

Lập Thạch, huyện Lập Thạch và xã Tân Lập, Yên Thạch, huyện Sông Lô xác nhận, 

kèm theo Tờ trình của Sở Xây dựng). 
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3. Tổ chức thực hiện: 

3.1. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Sông Lô, 

huyện Lập Thạch, UBND thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, xã Tân Lập và xã 

Yên Thạch, huyện Sông Lô quản lý hướng tuyến, đất đai theo quy định. 

3.2. Sở Xây dựng, UBND huyện Sông Lô, huyện Lập Thạch, UBND thị trấn 

Lập Thạch, huyện Lập Thạch, xã Tân Lập và xã Yên Thạch, huyện Sông Lô cập 

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

liên quan. 

3.3. 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 thị trấn Lập Thạch; 

- UBND xã: Tân Lập, Yên Thạch; 

- 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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