
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BẮC SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VHTT 
V/v Lấy ý kiến Nhân dân về nội dung Ngân 

hàng tên đường, phố và công trình công cộng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

Bắc Sơn,  ngày        tháng 3  năm 2022 

              

 

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- UBND các xã Vũ Lễ, Vũ Lăng, Nhất Tiến và Tân Tri. 
 

 

Thực hiện Công văn số 345/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 25/3/2022 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị phối hợp rà soát, 

lấy ý kiến Nhân dân về nội dung Ngân hàng tên đường, phố và công trình công 

cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 2). 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Ủy ban nhân dân các xã Vũ Lễ, Vũ Lăng, Nhất Tiến và Tân Tri triển khai một số 

nội dung công việc sau:  

1. Giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin  

Thực hiện đăng tải công khai danh sách trên Trang thông tin điện tự của 

huyện. 

Tổng hợp ý kiến và báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy 

định. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân xã Vũ Lễ, Vũ Lăng, Nhất Tiên và Tân Tri 

Tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư địa phương (gồm đại diện khu dân 

cư và hội đồng chính sách cấp xã) bằng biên bản về việc thống nhất đặt tên các 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng vào Ngân hàng tên đường, phố và công trình công 

cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

(Có danh mục trong dự thảo Ngân hàng tên kèm theo). 

Việc xây dựng Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên 

địa bàn là một nội dung quan trọng, nhằm lưu trữ làm cơ sở lâu dài cho việc đặt 

tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; góp phần giáo 

dục truyền thống lịch sử - văn hóa của dân tộc trong công cuộc đấu tranh bảo vệ 

và xây dựng đất nước; nâng cao tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân 

tộc.  

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn đề nghị các cơ quan, Ủy ban nhân dân 

xã Vũ Lễ, Vũ Lăng, Nhất Tiến và Tân Tri triển khai các nội dung trên. Văn bản 
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báo cáo về kết quả triển khai các nội dung gửi về Ủy ban nhân dân huyện 

(Thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 04/4/2022) để tổng hợp, 

báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

                                                                        

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
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