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KẾ HOẠCH 

Về việc công khai dự thảo Đề án và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về đặt,  

đổi tên đƣờng, phố và công trình công cộng trên địa bàn phƣờng Bồng Sơn 

 

 Thực hiện Công văn số 675/UBND-VX ngày 15/9/2020 của UBND thị xã 

Hoài Nhơn về việc công khai dự thảo Đề án và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về đặt, 

đổi tên đường, phố và công trình công cộng thị xã Hoài Nhơn. 

 UBND phường Bồng Sơn xây dựng kế hoạch công khai Đề án và tổ chức lấy 

ý kiến Nhân dân về dự thảo Đề án đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng 

trên địa bàn phường, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, quản lý đô thị trên địa bàn 

phường, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thông qua địa chỉ số nhà, tên 

đường cụ thể để thuận tiện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quan hê ̣giao dịch 

kinh tế, thể hiện nếp sống văn minh đô thị; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống 

lịch sử, văn hóa, nâng cao niềm tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương, đất nước cho 

Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

 - Công tác đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng, thay đổi biển hiệu 

cơ quan, đơn vị phải được tiến hành đồng bộ, đảm bảo tính khoa học, lịch sử, văn hóa, 

ổn định lâu dài, thuận lợi cho công dân. Nhân vật, sự kiện được chọn đặt, đổi tên 

đường, phố phải thật sự tiêu biểu, rõ ràng, tương xứng với phân cấp đô thị, quy mô 

tuyến đường, phố và công trình công cộng và tổ chức thực hiện đúng quy trình, đúng 

tiến độ, thẩm quyền. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung, hình thức tổ chức công khai   

a. Nội dung công khai 

Dự thảo Đề án đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thị xã Hoài Nhơn, 

kèm theo: Danh sách đặt tên công trình công cộng; Danh sách đặt, đổi tên 19 tuyến 

đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường thị xã; Danh sách đặt, đổi tên các tuyến đường 

thuộc phường Bồng Sơn. 

b. Hình thức công khai 

Ban hành Quyết định niêm yết công khai dự thảo Đề án đặt, đổi tên đường, phố 

và công trình công cộng công khai tại UBND phường theo quy định pháp luật. Niêm 

yết công khai tại bảng thông báo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường; 

trên trang thông tin điện tử phường Bồng Sơn (tên miền: bongson-

hoainhon.binhdinh.gov.vn); bằng tin, bài trên hệ thống Đài Truyền thanh phường.  

c. Thời gian niêm yết công khai 
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Việc niêm yết công khai dự thảo Đề án, danh sách đặt, đổi tên đường và công 

trình công cộng thị xã Hoài Nhơn được tiến hành trong vòng 15 ngày: Từ ngày 

17/9/2020 đến hết ngày 01/10/2020. 

2. Nội dung, hình thức tổ chức lấy ý kiến Nhân dân 

a. Nội dung lấy ý kiến trực tiếp tại khu phố  

Dự thảo Đề án đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng thị xã Hoài 

Nhơn năm 2020, kèm theo: Danh sách đặt tên công trình công cộng; Danh sách đặt, 

đổi tên 19 tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường thị xã; Danh sách đặt, đổi tên các 

tuyến đường, phố của phường tổ chức lấy ý kiến. 

b. Hình thức 

Việc lấy ý kiến Nhân dân được tiến hành thông qua cuộc họp dân tại khu phố, 

cụ thể như sau: 

 Sau khi UBND phường triển khai nội dung, các mẫu phiếu tổng hợp, Trưởng khu 

phố phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận, các chi hội ở khu phố tổ chức cuộc họp lấy 

ý kiến Nhân dân, thành phần tham dự gồm có: Cấp ủy, Trưởng khu phố, Trưởng ban Công 

tác Mặt trận, đại diện các ngành, tổ chức đoàn thể; Đại diện hộ gia đình trong khu phố. 

Sau khi Trưởng khu phố thông qua dự thảo Đề án, các danh sách tên đường, 

phố và công trình công cộng, các đại biểu và Nhân dân tham dự phát biểu ý kiến đồng 

tình hoặc tham gia khác trực tiếp tại cuộc họp. 

c. Nội dung thảo luận, góp ý 

 UBND phường phối hợp UBMTTQVN phường phân công thành viên thuộc 

ban, ngành, hội đoàn thể phụ trách các khu phố; hỗ trợ các khu phố tổ chức lấy ý kiến. 

Việc tham gia góp ý được tập trung vào dự thảo Đề án, các danh sách tên đường, phố 

và công trình công cộng. 

Việc công bố công khai dự thảo Đề án tại UBND phường và tổ chức lấy ý kiến 

Nhân dân tại từng khu phố được tiến hành đồng thời. 

d. Thời gian lấy ý kiến tại khu phố  

Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020. 

- Văn bản gửi kèm theo Công văn này gồm có: 

+ Mẫu biên bản họp khu phố; 

+ 02 danh sách tổng hợp ý kiến của UBND phường. 

+ Dự thảo Đề án, danh sách tên đường, phố và công trình công cộng trên địa 

bàn thị xã năm 2020 (giao bộ phận VHXH cung cấp, gửi về các khu phố kịp thời). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn hóa – Xã hội, Đài truyền thanh: Tuyên truyền về chủ trương, kế 

hoạch, dự thảo Đề án đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên hệ thống 

truyền thanh phường; tăng cường đưa tin, bài viết phản ánh tình hình tổ chức lấy ý 

kiến Nhân dân về dự thảo Đề án đặt, đổi tên đường, công trình công cộng thị xã Hoài 

Nhơn năm 2020. Tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân, báo cáo UBND phường 

trước ngày 27/9/2020. 

2. Văn phòng UBND phƣờng: Niêm yết công khai dự thảo Đề án tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả; đăng tải công khai dự thảo Đề án đặt đổi tên đường và công 

trình công cộng trên Trang thông tin điện tử của phường theo quy định. Phân công 

cán bộ phụ trách thực hiện tốt công tác tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Đề án 
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đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thị xã Hoài Nhơn năm 2020 trên địa bàn 

11 phường(bảng phân công kèm theo). 

3. Đề nghị UBMTTQVN phƣờng và các Hội đoàn thể: Phối hợp với UBND 

phường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, đoàn viên, 

Nhân dân tham gia góp ý hoàn chỉnh dự thảo Đề án đặt, đổi tên đường, phố, công 

trình công cộng đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao. Tham gia phụ trách, theo dõi 

địa bàn các khu phố, đồng thời phân công thành viên UBMTTQVN phường theo dõi, 

hỗ trợ 11 khu phố tổ chức lấy ý kiến Nhân dân. 

4.  Công chức Tài chính – Kế toán: Tham mưu UBND phường lập dự toán 

kinh phí để triển khai thực hiện;  hướng dẫn lập thủ tục tạm ứng, chi hỗ trợ, phô to tài 

liệu; thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo nguyên tắc Tài chính đúng quy định. 

5. Trƣởng 11 khu phố: Phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố tổ 

chức họp dân lấy ý kiến Nhân dân ở khu phố về dự thảo Đề án đặt, đổi tên đường và 

công trình công cộng thị xã Hoài Nhơn năm 2020. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 - Hỗ trợ kinh phí tổ chức họp dân 100.000đ/khu phố (nguồn kinh phí thị xã) 

 - Hỗ trợ công tác thông tin tuyên truyền 100.000đ/khu phố từ nguồn kinh phí 

UBND phường. 

         Trên đây là Kế hoạch công khai dự thảo Đề án và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân 

về đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn phường Bồng Sơn. 

Đề nghị các ban, ngành, UBMTTQVN phường, các Hội đoàn thể, Trưởng 11 khu phố 

phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả. Nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo 

UBND phường để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                  
- Thường trực Đảng ủy, HĐND phường (b/c); 

-  Công chức TC-KT phường (p/h); 

- Công chức VHXH ; Đài truyền thanh phường (t/h);  

- UBMTTQVN phường ; các Hội đoàn thể phường (p/h); 

- Trưởng 11 khu phố (t/h) ; 

- Lưu:VT.                                                                      

TM. UBND PHƢỜNG 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Hòa 
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BẢNG PHÂN CÔNG 

Cán bộ, công chức theo dõi, hỗ trợ công tác lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo  

Đề án đặt, đổi tên đƣờng, phố và công trình công cộng tại 11 khu phố 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 12 /KH-UBND 

 Ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn) 

 

 

TT Tên khu phố 

 

Cán bộ, công chức phụ trách 

 

1 Khu phố 1 Bà Trần Thị Phương Thảo, PCT HĐND phường 

2 Khu phố 2 Ông Nguyễn Trung Hòa, PCT UBND phường 

3 Khu phố 3 Ông Trương Thanh Lâm, Trưởng CAP 

4 Khu phố 4 Ông Phan Thanh Duy, Công chức Địa chính – Xây dựng 

– Đô thị và Môi trường 

5 Khu phố 5 Ông Đặng Minh Phương, Công chức Văn phòng  

6 Khu phố 6 Ông Nguyễn Thy Phú, Công chức Tài chính – Kế toán 

7 Khu phố Liêm Bình Ông Ngô Văn Trung, Công chức Văn hóa – Xã hội 

8 Khu phố Phụ Đức Ông Nguyễn Lương, PCT UBND phường 

9 Khu phố Trung Lương Ông Trần Thanh Báo, CHT Quân sự phường 

10 Khu phố TĐNam Bà Dương Thị Thúy Vi, Chủ tịch Hội LHPN phường 

11 Khu phố TĐ Bắc Ông Võ Thanh Thương, Bí thư Đoàn TN phường 
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