
  

 

                                                              

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 

Số:     401/TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại Lộc, ngày  11  tháng  12  năm 2020 
                                                               

TỜ TRÌNH 

Đề nghị thông qua Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường ĐH và Đề án phát 

triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đại Lộc, 

 giai đoạn 2021-2025. 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc. 
 

Căn cứ Nghị quyết 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn 

(GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về Phê duyệt đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và 

giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về Phân loại và đặt số hiệu hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam; Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về Điều chỉnh, bổ sung, phân loại và đặt số hiệu hệ thống đường 

huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Nhằm tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch Kiên cố hóa hệ thống đường 

ĐH và GTNT trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025. UBND huyện Đại Lộc 

đã xây dựng 02 đề án: 

1. Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường ĐH trên địa bàn huyện Đại Lộc giai 

đoạn 2021-2025 (kèm theo đề án); 

2. Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đại Lộc giai 

đoạn 2021-2025 (kèm theo đề án). 

Để có cơ sở pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho UBND huyện tập trung 

chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu về Kiên cố hóa hệ thống 

đường ĐH và GTNT trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025; căn cứ Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; UBND huyện kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc xem 

xét và thông qua 02 Đề án nêu trên. 

Kính trình./. 

Nơi nhận:      
- Như trên;  
- Lưu VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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