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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:         /UBND-CN2 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày    tháng    năm 2021 
    V/v điều chỉnh hướng tuyến 
đường dây 220kV, thuộc dự án 
ĐTXD Trạm biến áp 220kV Bá 
Thiện và đường dây 220kV Việt 
Trì – Tam Dương – Bá Thiện 
(đoạn qua huyện Lập Thạch và 
đoạn qua huyện Bình Xuyên) 

 

                           

 

Kính gửi:   

- Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường 

- UBND các huyện: Bình Xuyên, Lập Thạch. 

 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1344/SXD-

QLNĐT&HT ngày 16/04/2021 về việc điều chỉnh hướng tuyến đường dây 220kV, 

thuộc dự án ĐTXD Trạm biến áp 220kV Bá Thiện và đường dây 220kV Việt Trì – 

Tam Dương – Bá Thiện (đoạn qua huyện Lập Thạch và đoạn qua huyện Bình 

Xuyên). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đồng ý điều chỉnh cục bộ hướng 

tuyến đường dây 220kV, thuộc dự án ĐTXD Trạm biến áp 220kV Bá Thiện và 

đường dây 220kV Việt Trì – Tam Dương – Bá Thiện (đoạn qua huyện Lập Thạch 

và đoạn qua huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc) như đề xuất của Sở Xây dựng, 

cụ thể như sau:   

 1. Điều chỉnh hướng tuyến qua địa bàn huyện Lập Thạch (đoạn từ 

G7 đến G8): 

- Đoạn tuyến đã thỏa thuận: G7-G8; 

- Đoạn tuyến thỏa thuận điều chỉnh:  G7 -  G7.1 – G7.2 – G7.3 – G7.4 – 

G7.5 – G8. Đoạn tuyến sau khi điều chỉnh có chiều dài khoảng 4,2km, đi trên đất 

sản xuất nông nghiệp (tránh khu dân cư hiện hữu) thuộc địa bàn các xã Vân Trục 

và Xuân Hòa, huyện Lập Thạch. 

- Các đoạn tuyến còn lại trên địa bàn huyện Lập Thạch cơ bản đi trùng với 

hướng tuyến đường dây đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thỏa thuận tại văn bản số 

9147/UBND-CN3 ngày 16/11/2017 và văn bản số 5739/UBND-CN2 ngày 

29/7/2020. 

- Tổng chiều dài đoạn tuyến qua địa bàn huyện Lập Thạch (đoạn từ T42 – 

T75) khoảng 11,8km. 

(Chi tiết điều chỉnh hướng tuyến đường dây 220kV Việt Trì – Tam Dương 

– Bá Thiện đoạn qua địa bàn huyện Lập Thạch được thể hiện trên bản vẽ số 

420002G-ĐD-MBT-02 do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 lập, có xác 

nhận của Sở Xây dựng, UBND huyện Lập Thạch và Ban QLDA các công trình 

điện miền Bắc). 
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2. Điều chỉnh hướng tuyến qua địa bàn huyện Bình Xuyên (Đoạn từ 

G31 đến ĐC): 

- Đoạn tuyến đã thỏa thuận: G31- G32 – G33 -ĐC; 

- Đoạn tuyến thỏa thuận điều chỉnh:  G31-G32’-G33’- G34- ĐC’. Đoạn 

tuyến sau khi điều chỉnh có chiều dài khoảng 1,5km (tránh khu dân cư hiện hữu 

và tránh chồng lấn với đường dây 110kV xuất tuyến TBA 220kV Bá Thiện (đã 

được UBND tỉnh Vĩnh Phúc thỏa thuận hướng tuyến tại văn bản số 

3728/UBND-VX3 ngày 28/5/2018)) thuộc địa bàn xã Trung Mỹ, huyện Bình 

Xuyên. 

- Các đoạn tuyến còn lại trên địa bàn huyện Bình Xuyên cơ bản đi trùng 

với hướng tuyến đường dây đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thỏa thuận 

tại văn bản số 9147/UBND-CN3 ngày 16/11/2017.  

- Bổ sung thêm đoạn tuyến từ cột T481HH của đường dây 500kV Sơn La 

– Hiệp Hòa (hiện có) đến vị trí G32, dài khoảng 0,7km. 

- Tổng chiều dài đoạn tuyến qua địa bàn huyện Bình Xuyên khoảng 

4,7km. 

(Chi tiết điều chỉnh hướng tuyến đường dây 220kV Việt Trì – Tam Dương 

– Bá Thiện đoạn qua địa bàn huyện Bình Xuyên được thể hiện trên bản vẽ số 

420002G-ĐD-MBT-04 do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 lập, có xác 

nhận của Sở Xây dựng, UBND huyện Bình Xuyên Ban QLDA các công trình điện 

miền Bắc).  

3. Yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các huyện Bình Xuyên, Lập Thạch rà soát 
đảm bảo hướng tuyến công trình trên không làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế 
xã hội của địa phương./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN2 

 (          b). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

-Như trên; 

-TT HĐND tỉnh (b/c); 

-Lãnh đạo Sở; 

-Viện QHXD Vĩnh Phúc; 

-Lưu: VT.QH (Q). 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

Phan Thế Huy  Nguyễn Văn Chiến 

 

 

 
 


		Kientd@vinhphuc.gov.vn
	2021-04-26T14:26:34+0700


		huypt@vinhphuc.gov.vn
	2021-04-26T15:41:56+0700


		ubnd@vinhphuc.gov.vn
	2021-04-27T18:29:50+0700


		2021-04-27T18:30:34+0700


		2021-04-27T18:33:06+0700




