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

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

  

Số:           /SVHTTDL-QLVH           Tây Ninh, ngày      tháng 02 năm 2021 

V/v lấy ý kiến nội dung dự thảo  

Nghị quyết đặt tên Cầu Cây Ổi (huyện Châu 

Thành), Cầu An Phước (thị xã Trảng Bàng) 

 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Giao thông và Vận tải; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 

- Ủy ban nhân dân xã Phước Vinh, xã Hòa Thạnh, 

huyện Châu Thành ; 

- Ủy ban nhân dân phường An Hòa, xã Phước Chỉ, 

thị xã Trảng Bàng. 

 

  

Năm 2017 và 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh đầu tư 02 dự án Đường và 

Cầu Bến Cây Ổi và dự án Cầu An Hòa (thị xã Trảng Bàng). Các Công trình, dự án 

trên với mục tiêu kết nối giao thông, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của 

Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc Ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021; 

theo đó, giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết đặt tên Cầu Cây Ổi (huyện 

Châu Thành) và Cầu An Phước (thị xã Trảng Bàng); 

Về chủ trương xây dựng Nghị quyết và phương án đặt tên Cầu Cây Ổi 

(huyện Châu Thành) và Cầu An Phước (thị xã Trảng Bàng) đã được Thường trực 

HĐND tỉnh thống nhất tại phiên họp định kỳ tháng 2/2021.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm đảm bảo quy trình ban hành 

Nghị quyết đúng quy định; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị các sở, 

ban ngành, đơn vị, địa phương góp ý nội dung dự thảo Nghị quyết đặt tên Cầu Cây 

Ổi (huyện Châu Thành) và Cầu An Phước (thị xã Trảng Bàng).  

Văn bản góp ý vui lòng gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 

28/02/2021 (10 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản lấy ý kiến) để Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết nghị. 



* Việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân trên hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh, 

giao Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện đăng Cổng thông tin 

điện tử tỉnh từ ngày 08/02/2021 đến ngày 28/3/2021 (30 ngày làm việc).  

Đính kèm: Dự thảo Nghị quyết đặt tên Cầu Cây Ổi (huyện Châu Thành) và 

Cầu An Phước (thị xã Trảng Bàng).  

Trân trọng./.             

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở VHTT&DL; 

- P.QLVH; 

- Vp Sở (đăng Cổng TTĐT tỉnh);  
- Lưu: VT. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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