
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SVHTTDL-QLVHGĐ Ninh Thuận, ngày       tháng 7  năm 2022 

V/v đề nghị đăng dự thảo Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân tỉnh trên cổng thông tin điện 

tử tỉnh để lấy ý kiến góp ý của Nhân dân 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Thực hiện Kế hoạch số 553/KH-UBND ngày 14/02/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai chuẩn bị nội dung các Nghị quyết trình tại các kỳ họp Hội 

đồng nhân dân tỉnh năm 2022, trong đó giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham 

mưu xây dựng nghị quyết đặt tên đường ven biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2022. 

Thực hiện quy định tại Công văn số 2344/UBND-NC ngày 16/6/2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc đăng tải các tài liệu hồ sơ trong quá trình tham mưu xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đăng tải dự thảo 

Nghị quyết đặt tên đường ven biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; dự thảo Quyết 

định đặt tên đường ven biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; dự thảo Tờ trình UBND 

tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết đặt tên đường ven biển trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến góp ý nhân dân theo quy định. 

Sau thời gian đăng cổng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổng hợp, hoàn 

thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định. 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp thực hiện. 

Hồ sơ đăng tải gồm có:  

- Dự thảo Nghị quyết đặt tên đường ven biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Dự thảo Quyết định đặt tên đường ven biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết đặt tên đường ven 

biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Sơ đồ minh họa. 

- Tiểu sử nhân vật. 

 
Nơi nhận:                                                                                                   
- Như trên; 

- VP UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Website Sở VHTTDL; 

- Lưu: VT; QLVHGĐ.    
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Văn Công Hòa 

 


		conghoa@ninhthuan.gov.vn
	2022-07-22T16:03:51+0700


		2022-07-22T16:24:47+0700


		2022-07-22T16:25:02+0700


		sovhttdl@ninhthuan.gov.vn
	2022-07-22T16:25:20+0700




