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Khảo sát thực tế phục vụ thẩm tra dự thảo  ghị quyết 

 đặt tên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh 

  
Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng kính mời: 
- Lãnh đạo và các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh công tác trên địa bàn; 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và bộ phận chuyên 

môn liên quan (do đơn vị bố trí); 

- Thành viên Hội đồng tư vấn đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn huyện 

Thạch Hà, thị xã Hồng Lĩnh và thành phố Hà Tĩnh (Theo Quyết định số 3678/QĐ-

UBND ngày 9/11/2021) thuộc các đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở 

Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bảo tàng tỉnh, Hội Văn 

học nghệ thuật tỉnh, Hội Khoa học lịch sử Hà Tĩnh, Hội Khuyến học; 

- Lãnh đạo Văn phòng, các phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh; 

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và 

các phòng chuyên môn liên quan của thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, huyện 

Thạch Hà (tham gia khi Đoàn đến khảo sát tại địa phương). 

Tham gia khảo sát thực tế các tuyến đường đề nghị đặt tên trên địa bàn 

huyện Thạch Hà, thị xã Hồng Lĩnh và thành phố Hà Tĩnh. 

Chủ trì: Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. 

Chương trình khảo sát cụ thể như sau: 

- Ngày 19/11/2021: 

+ Buổi sáng, bắt đầu từ 8 giờ: Khảo sát các tuyến đường đề nghị đặt tên trên 

địa bàn huyện Thạch Hà; 

+ Buổi chiều, bắt đầu từ 14 giờ: Đoàn làm việc với UBND huyện Thạch Hà. 

- Ngày 20/11/2021: 

+ Buổi sáng, bắt đầu từ 8 giờ: Khảo sát các tuyến đường đề nghị đặt tên trên 

địa bàn thị xã Hồng Lĩnh; 

+ Buổi chiều, bắt đầu từ 14 giờ: Khảo sát các tuyến đường đề nghị đặt tên 

trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 



Lịch trình cụ thể: Đầu giờ, Ban làm việc với Tổ tư vấn xây dựng Đề án đặt 

tên đường các địa phương, sau đó đi khảo sát thực tế các tuyến đường dự kiến đặt 

tên. 

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên hệ với các đơn vị chuẩn bị 

bản thuyết minh Đề án đặt tên các tuyến đường, các tài liệu liên quan làm việc với 

Đoàn và bố trí để Đoàn đi khảo sát thực tế. 

Trân trọng kính mời các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thời gian./. 

 
Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Chánh, phó VP; 

- Phòng HC,TC, QT (để bố trí); 

- Lưu: VT.  
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