
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

  

Số:          /UBND-VX 
 

V/v triển khai Đề án đặt tên đường,  
phố và công trình công cộng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Sơn Dương, ngày       tháng 01 năm 2022 

 
 

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;  
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao; 
- Ủy ban nhân dân thị trấn Sơn Dương. 

 
 

Theo đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tại 

Văn bản số 19/SVHTTDL-QLDSVH ngày 10/01/2022 về việc triển khai Đề án đặt 
tên đường, phố và công trình công cộng.  

Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo: 

1. Ủy ban nhân dân thị trấn Sơn Dương 

- Khẩn trương triển khai thực hiện việc gắn biển tên đường, phố và công 
trình công cộng theo quy định tại Mục VII Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT 
ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin. 

- Hàng năm rà soát, bổ sung tên các tuyến đường, phố và công trình công 
cộng trên địa bàn báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện (Qua Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện) để tổng hợp.  

- Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở về nội dung 

Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 
việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn các huyện 

Lâm Bình, Chiêm Hóa, Yên Sơn, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đến toàn thể 
Nhân dân trên địa bàn. 

2. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện 

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể Nhân dân trên địa bàn, qua 

sóng phát thanh và Trang thông tin điện tử huyện về Nghị quyết số 85/NQ-
HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố 
và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn các huyện Lâm Bình, Chiêm Hóa, 

Yên Sơn, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin 
huyện, Ủy ban nhân dân thị trấn Sơn Dương thực hiện tốt các nội dung tại Văn 

bản này. 

 



4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, Ủy 

ban nhân dân thị trấn Sơn Dương thực hiện tốt nội dung nêu tại mục 1,2 Văn 
bản này. 

- Hằng năm, tổng hợp các tuyến đường, phố và công trình công cộng mới 

trên địa bàn thị trấn; tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Đề án đặt tên 
đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Sơn Dương gửi Hội 

đồng tư vấn tỉnh theo quy định. 
 

 (Có Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 21/12/2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo) 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân thị trấn Sơn Dương nghiêm túc 
triển khai thực hiện./. 

 
 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 
- Chánh, Phó VPTH UBND huyện; 
- Chuyên viên VX;  
- Lưu: VT. VHTT          b.     

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Phạm Thị Nhị Bình 
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