
Phụ lục 6 

Bảng quảng cáo, hộp đèn gắn/ốp cố định vào mặt ngoài các công trình thấp tầng  
(Kèm theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh An Giang) 

 

STT Khu vực, tuyến đường Vị trí cụ thể Quy cách Ghi chú 

ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ LONG XUYÊN 

I Không xây dựng Không có Không có  

II Được xây dựng, lắp đặt    

1 
Các xã, phường trên địa bàn 

thành phố 

Các công trình, nhà ở kiến cố, riêng lẻ, cơ 

quan, doanh nghiệp, chợ, siêu thị…. 

Theo điểm 2.2.1.7, khoản 2.2, 

mục 2, QCVN 17:2018/BXD 

 

ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC 

I Không xây dựng    

1 
Đường Lê Lợi, phường Châu 

Phú B 

Khu vực từ Ngã 3 Nguyễn Văn Thoại – Lê Lợi 

đến Ngã 3 Nguyễn Trường Tộ - Lê Lợi, 

phường Châu Phú B 

  

II Được xây dựng, lắp đặt    

1 
Tất cả các tuyến đường trên 

địa bàn thành phố 
Toàn tuyến phường, xã trên địa bàn thành phố 

Theo điểm 2.2.1.7, khoản 2.2, 

mục 2, QCVN 17:2018/BXD 
 

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ TÂN CHÂU 

I Không xây dựng 
- Các cơ quan hành chính, cơ quan Công an, 

Quân sự. 

- Các cơ sở thờ tự, tôn giáo, di tích.  
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- Các điểm trường học, cơ sở y tế. 

II Được xây dựng, lắp đặt    

1 
Tất cả các xã, phường trên 

địa bàn thị xã 

- Các công trình nhà ở riêng lẻ, công ty, 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể. 

- Các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. 

Theo điểm 2.2.1.7, khoản 2.2, 

mục 2, QCVN 17:2018/BXD 
Bảng, hộp đèn 

ĐƠN VỊ: HUYỆN AN PHÚ 

I Không xây dựng    

1 Các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện 

Trước trụ sở Trung tâm Hành chính, cơ quan 

nhà nước, Quân sự, Công an, trường học, 

Trung tâm y tế, trạm y tế, cơ sở thờ tự, tôn giáo, 

… 

 (trừ trường hợp 

thực hiện xã hội 

hóa trong tuyên 

truyền nhiệm vụ 

chính trị). 

II Được xây dựng, lắp đặt    

 Thị trấn An Phú    

1 Các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện 

Các công trình, nhà ở kiến cố, riêng lẻ, cơ 

quan, doanh nghiệp, chợ, siêu thị…. 

Theo điểm 2.2.1.7, khoản 2.2, 

mục 2, QCVN 17:2018/BXD 

 

ĐƠN VỊ: HUYỆN CHÂU PHÚ 

I Không xây dựng    

 TT CÁI DẦU    

1 Quốc lộ 91 
Từ cây xăng Thống nhất ấp Vĩnh Lộc đến cầu 

chữ S, ấp Vĩnh Thành 
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XÃ BÌNH THỦY    

1 
Khu vực UBND xã Từ Cầu Bình Thủy đến Chợ Trung tâm xã.   

 
XÃ MỸ PHÚ    

1 

 

 

Quốc lộ 91 

Từ cầu vịnh tre đến cầu Mương khai cần Thảo 

(Cách trên dưới 50m của các Trường, Trạm y 

tế, xã đội, cơ sở thờ tự, tín ngưỡng tôn giáo, 

UBND xã) 

  

II Được xây dựng, lắp đặt    

1 Các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện. 

Các công trình, nhà ở kiến cố, riêng lẻ, cơ 

quan, doanh nghiệp, chợ, siêu thị…. 

Theo điểm 2.2.1.7, khoản 2.2, 

mục 2, QCVN 17:2018/BXD 
 

ĐƠN VỊ: HUYỆN CHÂU THÀNH 

I Không xây dựng    

1 
Các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện  

Trước trụ sở Trung tâm Hành chính, cơ quan 

nhà nước, Quân sự, Công an, trường học, 

Trung tâm y tế, trạm y tế, cơ sở thờ tự, tôn giáo, 

… 

 (trừ trường hợp 

thực hiện xã hội 

hóa trong tuyên 

truyền nhiệm vụ 

chính trị). 

II Được xây dựng, lắp đặt    

1 
Các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện. 

Các công trình, nhà ở kiến cố, riêng lẻ, cơ 

quan, doanh nghiệp, chợ, siêu thị…. 

Theo điểm 2.2.1.7, khoản 2.2, 

mục 2, QCVN 17:2018/BXD 
 

ĐƠN VỊ: HUYỆN CHỢ MỚI 

I Không xây dựng    

1 Các xã, thị trấn trên địa bàn Trước trụ sở Trung tâm Hành chính, cơ quan  (trừ trường hợp 
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huyện. 

   

nhà nước, Quân sự, Công an, trường học, 

Trung tâm y tế, trạm y tế, cơ sở thờ tự, tôn 

giáo, … 

thực hiện xã hội 

hóa trong tuyên 

truyền nhiệm vụ 

chính trị). 

II Được xây dựng, lắp đặt    

1 
Các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện. 

Các công trình, nhà ở kiến cố, riêng lẻ, cơ 

quan, doanh nghiệp, chợ, siêu thị…. 

Theo điểm 2.2.1.7, khoản 2.2, 

mục 2. QCVN 17:2018/BXD 
 

ĐƠN VỊ: HUYỆN PHÚ TÂN 

I Không xây dựng    

1 
Các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện  

Trước trụ sở Trung tâm Hành chính, cơ quan 

nhà nước, Quân sự, Công an, trường học, 

Trung tâm y tế, trạm y tế, cơ sở thờ tự, tôn giáo, 

… 

 (trừ trường hợp 

thực hiện xã hội 

hóa trong tuyên 

truyền nhiệm vụ 

chính trị). 

II Được xây dựng, lắp đặt    

1 
Các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện. 

Các công trình, nhà ở kiến cố, riêng lẻ, cơ 

quan, doanh nghiệp, chợ, siêu thị…. 

Theo điểm 2.2.1.7, khoản 2.2, 

mục 2, QCVN 17:2018/BXD 
 

ĐƠN VỊ: HUYỆN THOẠI SƠN 

I Không xây dựng    

1 
Các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện  

Trước trụ sở Trung tâm Hành chính, cơ quan 

nhà nước, Quân sự, Công an, trường học, 

Trung tâm y tế, trạm y tế, cơ sở thờ tự, tôn giáo, 

… 

 (trừ trường hợp 

thực hiện xã hội 

hóa trong tuyên 

truyền nhiệm vụ 

chính trị). 
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II Được xây dựng, lắp đặt    

1 
Các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện. 

Các công trình, nhà ở kiến cố, riêng lẻ, cơ 

quan, doanh nghiệp, chợ, siêu thị…. 

Theo điểm 2.2.1.7, khoản 2.2, 

mục 2, QCVN 17:2018/BXD 
 

ĐƠN VỊ: HUYỆN TRI TÔN 

I Không xây dựng 

Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, Lực 

lượng vũ trang, khu di tích lịch sử và các cơ sở 

thờ tự,… 

  

II Được xây dựng, lắp đặt    

 

1 

Các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện. 

Các công trình, nhà ở kiến cố, riêng lẻ, công 

ty, doanh nghiệp, chợ, … 

Theo điểm 2.2.1.7, khoản 2.2, 

mục 2, QCVN 17:2018/BXD 
 

ĐƠN VỊ: HUYỆN TỊNH BIÊN 

I Không xây dựng 
Tại các cơ quan hành chính Nhà nước, công an, 

quân sự, cơ sở thờ tự, tôn giáo và di tích. 

  

II Được xây dựng, lắp đặt    

1 
Các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện. 

Các công trình, nhà ở kiến cố, riêng lẻ, cơ 

quan, doanh nghiệp, chợ, siêu thị…. 

Theo điểm 2.2.1.7, khoản 2.2, 

mục 2, QCVN 17:2018/BXD 
 

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-07T09:14:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




