
      UBND HUYỆN TRÀ CÚ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

 PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

               Số: 12/CV-VHTT                    Trà Cú, ngày 20 tháng 3 năm 2023  

V/v phối hợp rà soát việc đặt tên các tuyến đường 

  và công trình công cộng trên địa bàn huyện 

 

Kính gửi:  

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện, 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

  Thực hiện Công văn số 302/SVHTTDL-QLVHDL, ngày 15 tháng 3 năm 2023 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp rà soát việc đặt tên các tuyến đường  và 

công trình công cộng trên địa bàn  tỉnh; 

  Nhằm làm cơ sở dữ liệu cho việc đặt tên, đổi tên đường và các công trình công 

cộng trên địa bàn huyện Trà Cú, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý 

hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao 

dịch kinh tế, văn hóa – xã hội; qua đó tôn vinh các hoạt động cách mạng của tỉnh, danh 

nhân, anh hùng dân tộc, sự kiện lịch sử - văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương 

đất nước, lòng tự hào dân tộc.  

Phòng Văn hóa và Thông tin (Thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường 

và công trình công cộng huyện Trà Cú) đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện 

và các xã, thị trấn trong huyện rà soát các tuyến đường và công trình công cộng thuộc 

ngành, địa phương quản lý đã được đặt tên và đề xuất tên các nhà hoạt động cách mạng 

của tỉnh, danh nhân, anh hùng dân tộc cống hiến cho huyện nói riêng và của cả dân tộc 

Việt Nam nói chung, các sự kiện lịch sử, cách mạng tiêu biểu của huyện, của tỉnh và đất 

nước (theo mẫu đính kèm) để Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổng hợp trình Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa 

bàn. Nội dung rà soát của các đơn vị gởi về Phòng Văn hóa và Thông tin, qua zalo 
0945954907 trước ngày 25/3/2023. 

Đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn quan tâm phối 

hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                TRƯỞNG PHÒNG 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT.  

  

 

                                                                                        Huỳnh Thanh Lam 

 

 



BÁO CÁO 

Rà soát, thống kê tê đường và công trình công cộng 

(Đính kèm Công văn số 12/CV-VHTT ngày 20/3/2023 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

------ 

1. Tên các tuyến đường, công trình công cộng đã đặt tên thuộc ngành, 

địa phương quản lý: 

TT Tên tuyến đường/công trình 

công cộng 

Tiểu sử/ý nghĩa sự kiện Ghi chú 

    

    

    

2. Đề xuất (nếu có) tên các nhà hoạt động cách mạng, danh nhân các sự 

kiện lịch sử - văn hóa của địa phương, của tỉnh, đất nước,… dự kiến lấy để đặt 

tên cho các tuyến đường, công trình công cộng của tỉnh trong thời gian tới: 

TT Tên tuyến đường/công trình 

công cộng 

Tiểu sử/ý nghĩa sự kiện Ghi chú 
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