
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /UBND-VX Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2022 

V/v đồng ý cho lùi thời gian báo 

cáo, trình Đề án đặt tên đường 

phố và công trình công cộng trên 

địa bàn thị trấn Nông Cống. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- UBND huyện Nông Cống. 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1067/UBND-VHTT ngày 

13/5/2022 của UBND huyện Nông Cống về việc đề nghị điều chỉnh thời gian 

báo cáo Đề án đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn Thị trấn 

Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; trên cơ sở tham mưu, đề xuất 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 2125/SVHTTDL-NVVH 

ngày 19/5/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý cho lùi thời gian báo cáo, trình Đề án đặt tên đường phố và 

công trình công cộng trên địa bàn Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống (Đề 

án) sang tháng 10 năm 2022, như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tại tại Văn bản số 2125/SVHTTDL-NVVH ngày 19/5/2022 và của UBND 

huyện Nông Cống tại Văn bản số 1067/UBND-VHTT ngày 13/5/2022 nêu trên.  

2. Yêu cầu UBND huyện Nông Cống, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các trình tự, thủ tục và hoàn thiện hồ sơ 

Đề án đảm bảo chất lượng, theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; 

tham mưu, trình UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (để B/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX, THKH. 

 

                     
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

 

 

Hoàng Văn Thi  
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