
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 4 năm 2021 

 V/v đồng ý chủ trương xây dựng 

Ngân hàng tên đường, phố và công 

trình công cộng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

 
 

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

 

Xem xét Báo cáo số 53/BC-SVHTTDL ngày 09/4/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc đề xuất thực hiện xây dựng ngân hàng dữ liệu đặt, đổi 

tên đường phố trên địa bàn tỉnh, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về chủ trương xây dựng “Ngân hàng tên đường, phố và công 

trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tại Công văn trên; điều chỉnh thời gian hoàn thành trong năm 

2021. 

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

liên quan tham mưu, xây dựng Ngân hàng tên đường, phố và công trình công 

cộng trên địa bàn tỉnh đảm bảo thống nhất, khách quan, khoa học, chú ý tính 

chất đặc thù của tỉnh Lạng Sơn; triển khai đồng bộ, tiết kiệm, tận dụng cơ sở dữ 

liệu sẵn có liên quan, phù hợp với điều kiện thực tiễn và tuân thủ các quy định 

của pháp luật.  

Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai xây dựng Ngân hàng tên 

đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; hoàn thành, 

trình UBND tỉnh trước ngày 30/4/2021.  

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

các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, GTVT, NV, TP;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

KGVX, THNC, KT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NNK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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