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DỰ THẢO 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tân Lạc,  

huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ HAI. 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

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

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

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

trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế 

đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 

91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ; 

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

dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Đặt tên đường trên địa bàn thị thị trấn Tân Lạc, tỉnh Nghệ An gồm:  

33 tuyến đường, trong đó: 

1. Đường mang tên danh nhân:  22 tuyến đường  

(Có Danh mục I kèm theo). 

2. Đường mang tên danh từ, địa danh, sự kiện lịch sử: 11tuyến đường  

 (Có Danh mục II kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

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

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và các đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.  
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Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XIX, kỳ họp thứ 

hai thông qua ngày    tháng  7 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày   tháng   năm 

2021./. 

 
Nơi nhận:                                                                                        
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để báo cáo); 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để báo cáo);                         

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp (để kiểm tra);       

- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh,  

Cục Thi hành án dân sự; 

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

- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Công báo tỉnh; 

- Website http://dbndnghean.vn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 Thái Thanh Quý 

 

 

 

 

 

     

 




