
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN QUỲ CHÂU 

 

Số:       /UBND-VHTT 
V/v lấy ý kiến Nhân dân về  

dự thảo đặt tên đường thị trấn 

Tân Lạc huyện Quỳ Châu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quỳ Châu, ngày      tháng 6  năm 2022  

   

  Kính gửi  UBND thị trấn Tân Lạc. 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh Nghệ An, 

UBND huyện Quỳ Châu đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế 

hoạch, triển khai các nội dung đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tân Lạc, huyện 

Quỳ Châu theo đúng quy trình quy định của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố 

và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 

11/7/2005 của Chính phủ.  

 Việc đặt tên đường nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, 

quản lý hành chính trên địa bàn thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu. Tạo điều kiện 

thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hoá, 

xã hội. Đồng thời  góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hoá dân tộc, văn 

hóa địa phương, nâng cao lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc. 

Đến nay, hồ sơ đặt tên đường đã được dự thảo xong và đã được gửi lấy ý 

kiến trên Cổng Thông tin điện tử huyện Quỳ Châu tại địa chỉ: 

http://quychau.nghean.gov.vn/thong-bao/xin-y-kien-gop-y-du-thao-nghi-quyet-dat-

ten-duong-thi-tran-tan-lac-huyen-quy-chau-493096  hoặc Cổng Thông tin điện tử 

Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Nghệ An http://vhtt.nghean.gov.vn/thong-bao-

59359/xin-y-kien-gop-y-du-thao-nghi-quyet-dat-ten-duong-thi-tran-tan-lac-huyen-

quy-chau-493085 . Hồ sơ gồm:  (1) Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh; (2) Sơ đồ các 

tuyến đường đặt tên; (3) Danh mục các tên đường dự kiến đặt tên. 

UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Chủ tịch UBND thị trấn thông tin về việc đặt tên đường thị trấn Tân Lạc 

đến cộng đồng dân cư và cá nhân liên quan; tổng hợp các ý kiến đóng góp của 

cộng đồng dân cư, các cá nhân liên quan. 

2. Hình thức, thời gian góp ý:  

- Tổ chức họp lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt, Ban quản lý các khối/xóm trên 

địa bàn thị trấn Tân Lạc. 

- Tham gia góp ý trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa – Thể 

thao tỉnh Nghệ An và gửi văn bản trực tiếp về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa 

– Thông tin). 

http://quychau.nghean.gov.vn/thong-bao/xin-y-kien-gop-y-du-thao-nghi-quyet-dat-ten-duong-thi-tran-tan-lac-huyen-quy-chau-493096
http://quychau.nghean.gov.vn/thong-bao/xin-y-kien-gop-y-du-thao-nghi-quyet-dat-ten-duong-thi-tran-tan-lac-huyen-quy-chau-493096
http://vhtt.nghean.gov.vn/thong-bao-59359/xin-y-kien-gop-y-du-thao-nghi-quyet-dat-ten-duong-thi-tran-tan-lac-huyen-quy-chau-493085
http://vhtt.nghean.gov.vn/thong-bao-59359/xin-y-kien-gop-y-du-thao-nghi-quyet-dat-ten-duong-thi-tran-tan-lac-huyen-quy-chau-493085
http://vhtt.nghean.gov.vn/thong-bao-59359/xin-y-kien-gop-y-du-thao-nghi-quyet-dat-ten-duong-thi-tran-tan-lac-huyen-quy-chau-493085
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- Thời gian tham gia ý kiến trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử: Từ ngày 

01/6/2022 đến ngày 20/6/2022; thời gian gửi văn bản trước ngày 10/6/2022. 

Đề nghị Chủ tịch UBND thị trấn Tân Lạc nghiêm túc triển khai những nội 

dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT UBND huyện; (b/c) 

- Ban tuyên giáo HU; (b/c) 

- PCT VX UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT (Cường). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Lê Thanh Hà 
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