
 

 

UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO 

 
Số:        /SVHTT-QLVH 

V/v đề nghị xin ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo 
Ngân hàng tên đường, phố và công trình công 

cộng tỉnh Lào Cai 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lào Cai, ngày     tháng 12 năm 2022 

 
 

Kính gửi:   
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; 
 

Thực hiện Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về 
xây dựng Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai; đồng thời căn cứ vào kết quả của Hội thảo“Trí thức Lào Cai góp ý, xây dựng 
Ngân hàng Tên đường, phố, công trình công cộng” và Hội thảo khoa học xây dựng 

Ngân hàng Tên đường, phố, công trình công cộng tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa và Thể 
thao đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh rà soát, bổ sung 

dự thảo Ngân hàng tên cho phù hợp. 

Để hoàn chỉnh Dự thảo Ngân hàng tên đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xem 

xét, thẩm định trước khi trình UBND tỉnh ban hành, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị 
Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển 

khai thực hiện như sau: 

1. Công khai dự thảo Ngân hàng tên trên các phương tiện thông tin đại chúng 
và Cổng thông tin điện tử của cấp tỉnh và cấp huyện để xin ý kiến rộng rãi Nhân 

dân.  

2. Tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân bằng văn bản và gửi về Sở 

Văn hóa và Thể thao trước ngày 15/01/2023. 

 Sở Văn hóa và Thể thao rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ 

quan, đơn vị./. 

 (Gửi kèm dự thảo Ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng  tỉnh Lào 

Cai). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai; 
- Lãnh đạo Sở VHTT; 
- Liên hiệp các Hội KHKT; 
- Các phòng thuộc Sở VHTT; 
- Lưu VT, QLVH. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Dũng 
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