
    UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

    SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

   Số: 746/SVHTTDL-QLVHGĐ 

V/v đề nghị đăng tải và lấy ý kiến góp ý 

dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về đặt 

tên đường trên địa bàn thành phố Phan 

Thiết và huyện Đức Linh. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Thuận, ngày  20 tháng 3 năm 2023 
 

   Kính gửi:  

   - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;  

   - Ủy ban ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Trung tâm thông tin thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 
 

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về 

việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;  

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ VHTT 

(nay là Bộ VHTTDL) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi 

tên đường phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/NĐ-

CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;  

Trên cơ sở Hồ sơ đề nghị đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết 

và huyện Đức Linh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai dự thảo Tờ 

trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết và huyện Đức Linh (gửi 

file đính kèm). Căn cứ quy định tại Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị:  

1. Trung tâm Thông tin tỉnh đăng tải toàn văn nội dung dự thảo Tờ trình 

và dự thảo Nghị quyết nêu trên lên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời hạn 30 

ngày (kể từ ngày đăng dự thảo) để các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến theo 

quy định. Góp ý gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (địa chỉ số 86 Trần 

Hưng Đạo, Phan Thiết hoặc qua email linntt@svhttdl.binhthuan.gov.vn).  

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, góp ý cho nội dung dự thảo nêu. Nội 

dung góp ý đề nghị gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chậm nhất ngày 

10/4/2023 để tổng hợp, tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị 

quyết, thực hiện thủ tục thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./ 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ (L). 

                         

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                  Võ Thành Huy 
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