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 THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-VHTT 
V/v công bố công khai lấy ý kiến 

Nhân dân cho Dự thảo Đề án "Đặt tên, 

đổi tên đường, phố và công trình cộng 

cộng trên địa bàn thành phố Cao 

Bằng, tỉnh Cao Bằng"  

Thành phố Cao Bằng, ngày        tháng 9 năm 2021 

  

 

 

               Kính gửi: - Văn phòng HĐND-UBND Thành phố; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa và truyền thông Thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

(sau đây gọi chung là các đơn vị)  

 

Thực hiện Công văn số 876/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 27 tháng 9 năm 

2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Đề án đặt tên, đổi 

tên đường, phố và công trình công cộng tại các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng; 

Theo quy trình xây dựng Đề án hiện hành, Dự thảo Đề án "Đặt tên, đổi tên 

đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng" đã được xây dựng, lấy ý kiến đóng góp chỉnh sửa, bổ sung từ cơ sở, các 

cơ quan chuyên môn, đoàn thể thuộc Thành phố, Thường trực và Ban Thường 

vụ Thành ủy, lãnh đạo Tỉnh và Thành phố qua các thời kỳ, các nhà nghiên cứu 

văn hóa, lịch sử, các sở ngành…; 

Tiếp theo, Dự thảo Đề án "Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công 

cộng trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng" cần được công bố công 

khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân Thành phố tham gia 

đóng góp ý kiến trong thời gian 10 ngày làm việc; sau đó Dự thảo Đề án sẽ được 

hoàn thiện và đúng quy trình, thủ tục, hồ sơ để Ủy ban nhân dân Thành phố trình 

lên Hội đồng tư vấn tỉnh xem xét, thông qua. 

Nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả việc công bố công khai Dự thảo Đề 

án. Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung cụ 

thể sau: 

1. Văn phòng HĐND-UBND Thành phố 

- Chủ trì việc đưa Dự thảo Đề án "Đặt tên, đổi tên đường, phố và công 

trình công cộng trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng" lên Trang 

thông tin điện tử Thành phố, đảm bảo các điều kiện thực hiện quy trình công bố 

công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. 

- Thời gian: Từ ngày 04/10 đến ngày 15/10/2021 . 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố 
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 - Có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp của người dân Thành phố đối 

với Dự thảo Đề án trên cổng thông tin điện tử Thành phố để xem xét, tiếp thu, 

điều chỉnh theo quy định. 

- Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc cơ sở, tổng hợp thông tin đóng góp của 

Nhân dân các dân tộc Thành phố đối với Dự thảo Đề án "Đặt tên, đổi tên đường, 

phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng". 

- Tiếp thu ý kiến, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Đề án, đảm bảo chất lượng 

và tiến độ trình Hội đồng tư vấn tỉnh thẩm định. 

3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố 

 Xây dựng tin, bài đẩy mạnh tuyên truyền, công bố công khai trên các 

phương tiện thông tin - truyền thông hiện có trên địa bàn quản lý về Dự thảo Đề 

án "Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố 

Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng" (sự cần thiết; các nội dung trọng tâm của Đề án ...). 

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Tổ chức họp các xóm, tổ dân phố để lấy ý kiến thảo luận, đóng góp ý 

kiến dự thảo đề án do UBND Thành phố dự kiến đặt tên (theo dự thảo Đề án và 

phụ lục đính kèm). Trước khi thảo luận, đóng góp ý kiến, lãnh đạo UBND các 

xã, phường cần quán triệt rõ sự cần thiết, các nguyên tắc đặt tên, nhất là ý nghĩa 

các tên đường, phố và công trình công cộng để Nhân dân nhận thức đúng và góp 

ý đảm bảo chất lượng. 

- Sau khi lấy ý kiến của Nhân dân, UBND các xã, phường tổng hợp báo 

cáo kết quả về UBND Thành phố (qua Phòng Văn hoá và Thông tin) trước ngày 

18/10/2021 để nghiên cứu, đánh giá, tiếp thu và điều chỉnh phù hợp. 

Trên đây là Công văn của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố 

công khai Dự thảo Đề án "Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng 

trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tình Cao Bằng". Đề nghị các đơn vị nghiêm 

túc triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Sở Văn hóa và Thể thao, Du lịch; 

- Thường trực Thành ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- Lãnh đạo UBND Thành phố (b/c); 

- Các cơ quan, đoàn thể Thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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