
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1048/SVHTTDL-QLVHGĐ Lạng Sơn, ngày 4 tháng 8 năm 2022 

V/v triển khai Nghị quyết số 10/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2022của HĐND tỉnh về đặt tên 

đường, phố tại huyện Cao Lộc và thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 
Kính gửi:    

- Các Sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài 

nguyên và Môi trường, Báo Lạng Sơn, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh; 

- UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn; 

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL. 

 
Ngày 07/7/2022, tại kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố tại huyện Cao Lộc và 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

Thực hiện Công văn số: 836/UBND-THNC, ngày 18/7/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai các nghị quyết kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh 

khóa XVII. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị: 

1. UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn chỉ đạo triển khai 

thực hiện việc gắn biển tên đường, phố theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 

07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: 

- Quy cách, vị trí gắn biển: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

36/2006/TT-BVHHTT ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin 

(nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn một số điều của Quy 

chế đặt tên, đổi tên đường phố và các công trình công cộng; các văn bản khác có 

liên quan.  

- Thông số về các tuyến phố: Chi tiết tại biểu kèm theo Nghị quyết số 

10/NQ-HĐND.   

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa tên gọi các đường, phố, 

thực hiện gắn biển phụ tóm tắt thông tin về tuyến phố (nếu cần). 

- Thời gian hoàn thành việc gắn biển tên trong Quý III năm 2022. Báo cáo 

kết quả triển khai về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh. 

2. Các sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với UBND 



huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức thực hiện những nội dung 

liên quan đến việc đặt tên đường, phố theo các quy định hiện hành. 

3. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: phối hợp với UBND 

thành phố Lạng Sơn triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến về Nghị quyết số 

10/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, 

phố tại huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tới công chúng.  

4. Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện 

đăng tải nội dung Nghị quyết trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và 

triển khai công tác tuyên truyền về Nghị quyết với các hình thức phù hợp.   

5. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Cơ quan thường trực 

Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh để tổng 

hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; (PH T/h) 
- TT HĐND tỉnh; (B/c) 

- UBND tỉnh; (B/c) 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang TTĐT của Sở, các ĐV; 

- Lưu VT, QLVHGĐ. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 
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