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     Số: 952/UBND-QLĐT&KT 

V/v khảo sát hệ thống giao thông 

phục vụ đầu tư xây dựng tuyến 

đường văn minh, ngõ phố văn minh 

đô thị giai đoạn 2021-2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Thị xã Kỳ Anh, ngày 26 tháng 06 năm 2020 

 

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân các phường. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, HĐND, lãnh đạo UBND 

thị xã về việc xã hội hóa đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhằm hoàn thiện 

hệ thống giao thông đô thị trong những năm tiếp theo. Để có cơ sở xây dựng, hoàn 

thiện Đề án tuyến đường, ngõ phố văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025 trình 

HĐND thị xã phê duyệt tại Kỳ họp thứ 16 - Khóa I. Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ 

Anh yêu cầu các phường tổ chức thực hiện ngay các nội dung sau: 

1. Tổ chức khảo sát, đánh giá, lựa chọn các tuyến đường, ngõ phố để thực hiện 

xây dựng đạt tiêu chí tuyến đường, ngõ phố văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025. Nội 

dung khảo sát bao gồm: tên tuyến đường, tên ngõ phố, chiều dài, mặt cắt ngang hiện 

trạng, mặt cắt ngang theo quy hoạch, đánh giá thực trạng các hạng mục trên tuyến so 

với các các tiêu chí tuyến đường, ngõ phố văn minh, xác định khối lượng, giá trị đầu 

tư các hạng mục cần thực hiện trên tuyến (theo biểu mẫu gửi kèm); 

2. Số tuyến đường, ngõ phố được xác định dựa trên thực trạng và nhu cầu 

của địa phương để đưa vào đầu tư xây dựng đạt tiêu chí văn minh đô thị. Đối với 

ngõ phố khảo sát dựa trên số lượng ngõ phố đã được cắm biển theo Dự án của 

phòng Văn hóa và Thông tin thị xã. Danh sách tổng hợp kết quả khảo sát các tuyến 

đường, ngõ phố gửi về UBND thị xã qua phòng QLĐT&KT trước ngày 01/7/2020, 

bản mềm gửi qua địa chỉ mail: hoangdung.txka@gmail.com. 

Yêu cầu UBND các phường khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc, đúng nội dung, thời gian nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT, QLĐT&KT; 

- Gửi VB giấy, VB điện tử./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thế Anh 
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