UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI
Số: 831

/UBND-VH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp.Lào Cai, ngày 03 tháng 10 năm 2022

V/v xin ý kiến về đặt tên tên đường,
phố trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Kính gửi: Hội đồng Biên tập cổng TTĐT thành phố.
Thực hiện Hướng dẫn số 1167/SVHTTDL-QLVH ngày 20/9/2021 về
thực hiện công tác đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Văn bản
số 125/ SVHTTDL-QLVH ngày 15/2/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, về việc triển khai công tác rà soát đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình
công cộng năm 2022, UBND thành phố xây dựng kế hoạch và thành lập tổ công
tác phối hợp với sở Văn hóa - Thể thao, UBND các xã, phường khảo sát các
tuyến đường, phố trên địa bàn cần đặt tên và bãi bỏ tên đường, phố để đảm bảo
thuận lợi cho việc sử dụng, đồng thời mang tính khoa học và phù hợp hiện trạng
tuyến đường, phố trên địa bàn với 78 tuyến đường, phố dự kiến đặt tên mới (có
danh sách kèm theo).
Để các tổ chức, tập thể và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham
gia góp ý kiến, UBND thành phố Lào Cai giao cho Hội đồng Biên tập cổng
TTĐT thành phố đăng tải danh sách đặt tên và bãi bỏ tên đường phố trên cổng
thông tin điện tử thành phố. Thời gian từ 03/10/2022 đến 03/11/2022.
Ý kiến đóng góp trực tiếp trong mục (xem chi tiết; Tập tin) hoặc gửi văn
bản về UBND thành phố qua phòng Văn hóa và Thông tin.
Giao phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp ý kiến của các tổ chức, tập thể
và nhân dân, báo cáo UBND thành phố xem xét./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT Thành uỷ, HĐND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Phòng Văn hoá, thông tin;
- UBND các xã, phường;
- Lưu VT.
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