ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Số: 2544 /UBND-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hàm Thuận Bắc, ngày 01 tháng 9 năm 2017

V/v rà soát danh mục các
tuyến đường liên xã, liên thôn,
trục thôn, đường bê tông thôn,
xóm trên địa bàn các xã.

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện;
- Chủ tịch UBND các xã.
Thực hiện Thông tư 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng,
hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn và Công văn số 2494/SXD-QHKT
ngày 27/7/2017 của Sở Xây dựng Bình Thuận, về việc cắm mốc giới theo quy
hoạch được duyệt và ban hành quy chế quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn
mới;
Để có cơ sở chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tham mưu huyện phê duyệt
quy định về cốt nền xây dựng, chỉ giới xây dựng các tuyến đường liên xã, trục
thôn, liên thôn, làm cơ sở quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các xã, Chủ tịch
UBND huyện có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã thống kê danh mục các tuyến đường liên
xã, liên thôn, trục thôn, đường bê tông thôn, xóm theo phụ biểu kèm theo; việc rà
soát phải hoàn thành và có báo cáo gửi UBND huyện trước ngày 30/10/2017.
(thông qua phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện)
2. Giao trách nhiệm cho phòng Kinh tế & Hạ tầng đôn dốc UBND xã triển
khai thực hiện mục 1 công văn này, đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả rà soát của
UBND các xã, tham mưu UBND huyện ban hành quyết định quy định cốt nền xây
dựng, chỉ giới xây dựng các tuyến đường liên xã, trục thôn, liên thôn, đường bê
tông xi măng trên địa bàn huyện.
Yêu cầu Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện và Chủ tịch UBND các xã
khẩn trương triển khai thực hiện./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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