
 

 
 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN 

ĐƯỜNG PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 

 
   Số:           /HĐTV-SVHTTDL 

V/v đăng tải xin ý kiến về Đề án đặt tên, đường, 

phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào năm 2022  
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

         Hưng Yên, ngày        tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi:   

        - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  

                                    - Báo Hưng Yên; 

                                    - Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã Mỹ Hào. 

 

Căn cứ Nghị định 91/NĐ/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 Văn hóa-

Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 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 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ; 

Ngày 06/10/2022, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công 

trình công cộng tỉnh Hưng Yên đã họp và thống nhất với Đề án đặt tên đường, 

phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào năm 2022. Để bảo đảm quy trình, thủ tục đặt tên 

đường, phố theo quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ 

quan, đơn vị đăng tải danh sách dự kiến đặt tên trên địa bàn thị xã Mỹ Hào (có 

danh sách kèm theo). 

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải, các tổ chức, cá 

nhân có ý kiến tham gia, đề nghị gửi trực tiếp về Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch - cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Các thành viên HĐTV tỉnh; 

- Tổ thư ký HĐTV tỉnh; 

- Văn phòng Sở (đăng trên Cổng TTĐT của Sở); 

- Lưu: VT, QLVHGĐNg. 

KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 
 

 

   PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Đào Mạnh Huân 
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