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               (Dự thảo) 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định thẩm quyền quyết định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình 

công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ … 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về 

việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; 

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - 

Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, 

phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, 

ngày 11/7/2005 của Chính phủ; 

Xét Tờ trình số .../TTr-UBND ngày.....tháng.......năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Trị về Dự thảo Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định 

đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại các đô thị trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định thẩm quyền quyết định đặt tên, đổi tên đường, 

phố và công trình công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện các quy 

định tại Nghị quyết này. 

Điều 3. Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh 

1. Quyết định đặt tên, đổi tên đường, phố thuộc Thành phố Đông Hà. 

2. Quyết định đặt tên, đổi tên công trình công cộng có quy mô lớn, có ý 

nghĩa quan trọng của tỉnh, bao gồm: trung tâm văn hóa, thư viện, bảo tàng, công 

viên, quảng trường cấp tỉnh. 
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Điều 4. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

a) Dự thảo Nghị quyết đặt tên, đổi tên đường, phố thuộc Thành phố Đông 

Hà. 

b) Dự thảo Nghị quyết đặt tên, đổi tên công trình công cộng có quy mô lớn, 

có ý nghĩa quan trọng của tỉnh. 

2. Quyết định bổ sung danh mục dữ liệu tên đường, phố và công trình công 

cộng trên địa bàn tỉnh. 

3. Quyết định đặt tên, đổi tên đường, phố tại các đô thị trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị, trừ đô thị quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này. 

4. Quyết định đặt tên, đổi tên công trình công cộng tại các đô thị trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị, trừ công trình công cộng quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị 

định này. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc Quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công 

cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi 

hành. 

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối 

hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân tỉnh Quảng Trị Khóa VIII Kỳ họp 

thứ ... thông qua ngày .... tháng ..... năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày .... 

tháng .... năm 2022./. 

 Nơi nhận:      
- UBTVQH; CP;                                                                   

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế - Bộ VH,TT&DL;                                                              

- TT. TU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- VP: TU, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh; 

- Báo QT, Đài PTTH tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP; 

- TT Tin học (UBND tỉnh), Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, VHXH.                                                         

             

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Quang 

 

 


