
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN 

 

Số:          /UBND-VHTT 
V/v báo cáo số liệu phục vụ xây dựng      

Đề án “gắn biển đường, ngõ và đánh số nhà 

trên địa bàn huyện” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Quan Sơn, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

    

Kính gửi:     

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Để chuẩn bị công tác xây dựng Đề án “Gắn biển đường, ngõ và đánh số nhà 

trên địa bàn huyện” đảm bảo thời gian theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. Ủy 

ban Nhân dân huyện yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn khẩn 

trương triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1.Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn  

- Thống kê số lượng các tuyến đường xã, đường bản, khu phố; đường liên xã 

trên địa bàn, gồm: Chiều dài, đặc điểm (đường nhựa, bê tong, đường đất,…). 

- Rà soát tổng số nhà hiện có trên địa bàn. 

* Lưu ý: Các tuyến đường có chiều dài từ 200m trở lên; các tuyến đường 

cụt, tuyến đường có chiều dài dưới 200m sẽ quy định là ngõ. 

(Có biểu mẫu kèm theo) 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Thống kê số lượng các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh lộ, đường 

huyện, đường liên xã trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với phòng VH&TT tổng hợp hệ thống giao thông trên địa bàn 

huyện. 

- Hướng dẫn cho UBND các xã, thị trấn trong công tác rà soát tuyến 

đường. 

UBND huyện yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn 

khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo số liệu về UBND huyện qua phòng 

Văn hóa và Thông tin trước 16h00, ngày 15/3/2023./.  

 
Nơi nhận: 

-Như trên; 

- Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Chu Đình Trọng 



Phụ lục số: 01 

SỐ LƯỢNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG 

TT Bản/khu phố Tuyến đường số Chiều dài 

(m) 

Ghi chú 

Ví dụ    

 Bản A Tuyến đường  

 Tuyến số 1 1000  

 Tuyến số 2 1500 Liên xã 

 Tuyến số 3 600  

 Ngõ  

 Ngõ số 1 200  

 Ngõ số 2 180  

    

     

 

Phụ lục: 02 

SỐ LƯỢNG NHÀ Ở DÂN CƯ 

 

TT Tên bản/khu 

phố 

Số lượng nhà Vị trí nhà Ghi chú 
Trên trục 

đường chính 

Trong ngõ 

Ví dụ     

1 Bản A 150 80 70  

2 Bản B 166 121 45  
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