
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  5  năm 2021 

V/v chấp thuận hướng tuyến công 

trình: Đường từ ĐT.310B kết nối 

đường Minh Quang - Thanh Lanh, 

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 229/TTr-SXD ngày 27/4/2021, 

UBND tỉnh chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường từ ĐT.310B kết nối đường 

Minh Quang - Thanh Lanh, huyện Bình Xuyên, như sau: 

1. Hướng tuyến: 

- Điểm đầu tuyến: Tại điểm DD là điểm giao giữa Đường tỉnh 310 và Đường 

tỉnh 310B, thuộc địa phận xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên. 

- Điểm cuối tuyến: Tại điểm DC là điểm giao với Minh Quang - Thanh Lanh 

tại Km13+650, thuộc địa phận thôn Thanh Lanh, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. 

- Hướng tuyến: Từ điểm đầu tuyến DD đến điểm D5, tuyến đi trùng với 

tuyến đường Vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đã được định hướng trong các đồ án 

quy hoạch có liên quan của Trung ương và của tỉnh. Từ điểm D5 đến điểm D7 

tuyến đi trùng với tuyến đường liên khu vực đã được định hướng trong hồ sơ Quy 

hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu vực phát triển dịch vụ, du lịch và đô thị 

phía Bắc hồ Đại Lải thuộc thị xã Phúc Yên và huyện Bình Xuyên, chạy qua các khu 

đồi khai thác đất thuộc xã Trung Mỹ. Từ điểm D7 đến điểm D12, tuyến chạy song 

song về phía Đông và cách ĐT.302B hiện có từ 300m-500m, chạy qua các khu đồi, 

núi thấp thuộc xã Trung Mỹ. Sau đó tuyến rẽ sang trái và giao cắt với ĐT.302B tại 

điểm D13 (Km13+650 – ĐT.302B). Từ đỉnh D13 đến đỉnh D14 tuyến cắt qua suối 

Thanh Lanh, sau đó giao cắt với đường D3 (đường vào AV05) hiện có đến đỉnh 

D15. Từ đỉnh D15 đến cuối tuyến DC tuyến chạy men theo sườn đồi, gần với ranh 

giới AV05 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tuyến đường thuộc địa bàn xã Bá Hiến và xã Trung Mỹ huyện Bình Xuyên 

với tổng chiều dài khoảng 7,638km. 

Tọa độ các điểm khống chế trên tuyến như sau: 

Tên điểm Toạ độ X Toạ độ Y Ghi chú 

DD 2360200.509 571116.232 Điểm đầu tuyến (giao với ĐT.310) 

D1 2361181.824 571200.567 Đỉnh chuyển hướng 

D2 2361646.018 571351.500 Đỉnh chuyển hướng 
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D3 2362428.452 571247.074 Đỉnh chuyển hướng 

D4 2362930.959 571863.793 Đỉnh chuyển hướng 

D5 2363035.064 572126.285 Đỉnh chuyển hướng 

D6 2363406.787 572070.728 Đỉnh chuyển hướng 

D7 2363593.947 571815.080 Đỉnh chuyển hướng 

D8 2364149.949 571584.959 Đỉnh chuyển hướng 

D9 2364457.357 571805.095 Đỉnh chuyển hướng 

D10 2364717.928 571720.984 Đỉnh chuyển hướng 

D11 2364962.227 571604.560 Đỉnh chuyển hướng 

D12 2365265.941 571505.323 Đỉnh chuyển hướng 

D13 2365315.404 571281.652 
Đỉnh chuyển hướng (giao với đường 

vào hồ Thanh Lanh 

D14 2365222.324 570754.141 
Đỉnh chuyển hướng (giao với đường 

D3 vào AV05) 

D15 2365343.772 570382.124 Đỉnh chuyển hướng 

D16 2365816.216 570521.481 Đỉnh chuyển hướng 

D17 2365937.434 570423.852 Đỉnh chuyển hướng 

DC 2366118.439 570444.567 
Điểm cuối tuyến (giao với đường 

Minh Quang –Thanh Lanh) 

2. Quy mô mặt cắt ngang: 

- Đoạn đi trùng với đường vành đai 5 (đoạn DD - D5): Tuyến đượcquy hoạch 

đạt tiêu chuẩn đường ô tô cấp I đồng bằng, với Bnền = 32,5m(chưa bao gồm đường 

gom song hành hai bên). Trong đó: 

+ Chiều rộng mặt đường:  Bmặt = 2x14,25=28,5m; 

+ Chiều rộng giải phân cách: Bpc = 3,0m; 

+ Chiều rộng lề đường:   Blề = 2x0,5=1,0m. 

- Đoạn từ đường Vành đai 5 đến cuối tuyến (đoạn D5-DC): Tuyến đượcquy 

hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, với Bnền = 12,0m(chưa bao gồm 

đường gom song hành hai bên). Trong đó: 

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

+ Chiều rộng lề đường:   Bhè = 2x0,5=1,0m. 

(Các dự án đầu tư, khu dân cư dọc tuyến phải quy hoạch, xây dựng đường 

gom song hành ngoài phạm vi đất xây dựng tuyến đường) 

(Chi tiết thể hiện trên bản vẽ hướng tuyến công trình: Đường từ ĐT.310B kết 

nối đường Minh Quang - Thanh Lanh, huyện Bình Xuyên, tỷ lệ 1/2000 do Công ty 

cổ phần xây dựng VNC lập, được Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND 

huyện Bình Xuyên, UBND các xã, thị trấn Bá Hiến, Trung Mỹ 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 Bình Xuyên, 

UBND thị trấn Bá Hiến, UBND xã Trung Mỹ 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. 

- Căn cứ nhu cầu giao thông trên tuyến và khả năng cân đối nguồn vốn, tính 

toán xác định quy mô đầu tư đối với từng đoạn trong giai đoạn này cho phù hợp. 

- Trước khi khởi công xây dựng công trình, Chủ đầu tư mời cơ quan quản lý 

hạ tầng giao tuyến tại thực địa. 

Văn bản chấp thuận hướng tuyến công trình này thay thế văn bản số 

1288/UBND-CN1 ngày 28/2/2019 của UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Sở: Kế hoạch &ĐT, Tài chính; 

- UBND thị trấn Bá Hiến; 

- UBND xã Trung Mỹ; 

- CV: CN1; NN5; 

- Lưu: VT. 

  (K-        b) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

Phan Thế Huy 
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