
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-VX 
V/v xin ý kiến Nhân dân đối với Dự 

thảo Ngân hàng tên đường, phố và công 
trình công cộng tỉnh Lào Cai 

Mường Khương, ngày       tháng 12 năm 2022  

 

 
Kính gửi: 

 
 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ văn bản số 1471/SVHTT-QLVH ngày 28/12/2022 của Sở Văn hóa, 
Thể thao tỉnh Lào Cai, về việc đề nghị xin ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Ngân 

hàng tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Lào Cai.  

Để hoàn chỉnh Dự thảo Ngân hàng tên trước khi trình UBND tỉnh ban hành, 

Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, 
UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền 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 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 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trước ngày 12/01/2023. 

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

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. HU, HĐND, UBND huyện; 
- Trung tâm VH,TT-TT huyện; 
- Lãnh đạo VP; 
- Lưu: VT, PVH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

 
 

 
 

Hoàng Trường Minh 
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