
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
       HUYỆN BẮC HÀ 
                            

Số: 11/2008/NQ-HĐND                       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

 
        Bắc Hà,  ngày 26  tháng 12 năm 2008 

 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc thông qua kết quả thoả thuận sửa đổi 

một số nội dung trong phương án đặt tên đường, phố 
trung tâm thị trấn Bắc Hà và vùng phụ cận 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ về quản lý và bảo 

vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; 

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 VH-TT 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND huyện về việc 

thông qua phương án đặt tên đường, phố trung tâm thị trấn Bắc Hà và vùng phụ cận; 

Xét báo cáo số 96/BC-HĐND, ngày 19/12/2008 của Thường trực HĐND huyện Bắc Hà 

báo cáo kết quả thoả  thuận giữa Thường trực HĐND và UBND huyện về việc thoả thuận sửa 

đổi một số nội dung trong phương án đặt tên đường, phố trung tâm thị trấn Bắc Hà và vùng phụ 

cận; 

Qua báo cáo của các Ban HĐND huyện Bắc Hà và ý kiến thảo luận, đóng góp của các vị 
đại biểu, HĐND huyện khóa VIII, kỳ họp thứ 12, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí thông qua kết quả thoả thuận giữa Thường trực HĐND và UBND huyện 

về việc sửa đổi một số nội dung trong phương án đặt tên đường, phố trung tâm thị trấn Bắc Hà 

và vùng phụ cận đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của 

HĐND huyện Bắc Hà (có phụ biểu danh mục tên đường, phố sửa đổi chi tiết kèm theo). 

Điều 2. HĐND huyện Bắc Hà giao cho: Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu 

HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. UBND huyện, các ngành chức năng, các cơ 

quan, đoàn thể liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Bắc Hà khóa VIII thông qua ngày 

26/12/2008./. 
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 (Đã ký) 
 
                                                                                          Bùi Quốc Cân 



 




