
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHĨA HƯNG 

 

Số:        /UBND-VHTT 
V/v xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Đề án 

đặt tên đường, phố trên địa bàn  

thị trấn Liễu Đề 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghĩa Hưng, ngày      tháng 01 năm 2023 

 

   Kính gửi:     

- Các cơ quan, đơn vị; 

     - UBND các xã, thị trấn; 

     - Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 18/11/2022 của Uỷ ban nhân dân 

huyện Nghĩa Hưng về việc Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Liễu Đề. 

Trong thời qua, UBND huyện Nghĩa Hưng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan 

phối hợp với UBND thị trấn Liễu Đề tiến hành nghiên cứu, khảo sát, rà soát, các 

tuyến đường, phố trên địa bàn thị trấn Liễu Đề. Trên cơ sở các tài liệu thu thập, 

UBND huyện đã hoàn chỉnh Dự thảo nội dung Đề án đặt tên đường, phố trên địa 

bàn thị trấn Liễu Đề (có Dự thảo Đề án và Bản đồ kèm theo).  

Để đảm bảo thực hiện theo đúng trình tự quy định, UBND huyện xin ý kiến 

nhân dân, nhất là nhân dân thị trấn Liễu Đề tham gia đóng góp ý vào dự thảo đề án 

để tổng hợp hoàn thiện, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự thảo Đề 

án được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Nghĩa Hưng tại địa chỉ 

https://nghiahung.namdinh.gov.vn/. 

Thời gian xin ý kiến: 15 ngày (từ ngày 18/01/2023 đến ngày 15/02/2023). 

Mọi tham gia ý kiến đóng góp xin gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn hoá 

và Thông tin) trước ngày 15/02/2023 bằng các hình thức: Góp ý trực tiếp về địa 

chỉ: Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Nghĩa Hưng, thị trấn Liễu Đề, huyện 

Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định hoặc gửi qua địa chỉ Email: 

vhttnghiahung@gmail.com. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VHTT.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng 
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