
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 77/QĐ-UBND            Tuyên Quang, ngày 19 tháng 3   năm 2020 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

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 trưởng 

Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 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 Văn bản số 1175-TB/TU ngày 11/02/2020 của Thường trực Tỉnh ủy; 

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực 

của Hội đồng tư vấn tỉnh về đặt tên, đổi tên, đường phố và công trình công cộng 

trên địa bàn tỉnh tại Tờ trình số 27/TTr-SVHTTDL ngày 02/3/2020, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Ngân hàng tên đường, phố và 

công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (có Ngân hàng kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng: 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị, ý nghĩa của việc ban hành Ngân 

hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. 

Định kỳ 02 năm một lần (kể từ năm 2020) tổ chức sưu tầm, lựa chọn tên để 

bổ sung vào Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng. 

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các tổ chức, đơn vị và Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố được giao nhiệm vụ quản lý các tuyến đường, phố, công 

trình công cộng có trách nhiệm nghiên cứu, lựa chọn dữ liệu trong Ngân hàng tên 



  

đường, phố và công trình công cộng đã được phê duyệt để tiến hành đặt tên, đổi 

tên theo trình tự, thủ tục quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh; Thành viên Hội đồng tư vấn tỉnh về đặt tên, đổi tên đường phố và 

công trình công cộng tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

  
Nơi nhận: 
- Bộ VHTT&DL; 

- Thường trực Tỉnh ủy;                               

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban VHXH HĐND tỉnh;            

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; (thực hiện) 

- Phó CVP UBND tỉnh; 

- CV: KGVX; QHĐT&XD;KT; 

- Lưu VT, KGVX (Tùng). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thực 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Báo cáo) 
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