
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2021 
 

V/v xây dựng ngân hàng dữ liệu 

tập hợp danh sách tên và thông tin 

liên quan của các nhà lãnh đạo tiền 

bối, tiêu biểu, danh nhân văn hóa 

người Lạng Sơn để đặt tên, đổi tên 

đường phố trên địa bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn tại Thông 

báo số 301-TB/VPTU ngày 17/02/2021 về việc đề nghị của đồng chí Trần Ngát, 

nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhằm giáo dục truyền thống cho cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan rà soát, thống kê, xây dựng ngân hàng dữ liệu tập hợp danh sách tên 

và thông tin liên quan của các nhà lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu, danh nhân văn 

hóa người Lạng Sơn (hoặc có thời gian hoạt động cách mạng, đóng góp trong 

quá trình đấu tranh, xây dựng, phát triển tỉnh Lạng Sơn) để đặt tên, đổi tên một 

số đường, phố trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/04/2021. 

(Thông báo số 301-TB/VPTU được gửi kèm trên VNPT-iOffice). 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- C, PVP UBND tỉnh; các phòng: 

  KGVX, THNC, TT THCB; 

- Lưu: VT, KGVX(NNK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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