UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 904/SVHTTDL-QLVHGĐ
V/v tiếp tục rà soát, đề xuất tên các danh
nhân, địa danh tiêu biểu bổ sung vào Ngân
hàng (cơ sở dữ liệu) tên đường và công
trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

Bình Thuận, ngày 07 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3136/QĐUBND về Ngân hàng (cơ sở dữ liệu) tên đường và công trình công cộng trên địa
bàn tỉnh.
Những năm qua, quá trình triển khai thực hiện việc đặt tên đường, công
viên trên địa bàn tỉnh, các địa phương đã sử dụng nhiều tên những địa danh, sự
kiện lịch sử, văn hóa, danh nhân tiêu biểu trong nguồn dữ liệu từ Ngân hàng tên
đường đã được UBND tỉnh ban hành để đặt tên cho các tuyến đường và công
trình công cộng của địa phương. Cụ thể: Năm 2018 thành phố Phan Thiết và
huyện Hàm Thuận Nam đã sử dụng dữ liệu từ Ngân hàng tên đường để đặt tên
cho các tuyến đường trên địa bàn địa phương (Nghị quyết số 61/2018/NQHĐND ngày 20/7/2018); năm 2019: Thành phố Phan Thiết, các huyện Đức
Linh, Tánh Linh, Tuy Phong và thị xã La Gi đã sử dụng dữ liệu từ Ngân hàng
tên đường để đặt tên cho các tuyến đường trên địa bàn địa phương (Nghị quyết
số 79/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019).
Để tiếp tục cập nhật, bổ sung đầy đủ, tạo nguồn dữ liệu phong phú hơn
cho nhu cầu đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh trong
thời gian sắp tới. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị,
địa phương rà soát, nghiên cứu, đề xuất tên (kèm chi tiết tiểu sử, trích dẫn
nguồn tư liệu chính thống) các danh nhân, địa danh tiêu biểu, những người có
nhiều cống hiến cho địa phương, quê hương, đất nước để bổ sung vào Ngân
hàng (cơ sở dữ liệu) tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.
Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương
quan tâm nghiên cứu, có văn bản đề xuất gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch chậm nhất ngày 15/5/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
KT. GIÁM ĐỐC
ký: Sở Văn hóa.
Nơi nhận:
PHÓ GIÁMNgười
ĐỐC
Thể thao và Du lịch tỉnh
- Như trên;
- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Văn xã huyện Phú Quý;
- Lưu: VT, QLVHGĐ (L).
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