
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR Dc lap - Tir do - Hanh phüc  

S: INQ-HDND Quáng Tn, ngày tháng nám 2022 
(D tháo) 

NGH! QUYET 
Bãi bö Nghj quyt s 05/2O1OINQ-HBND ngày 20/4/2010 
cua Hçi dong nhan dan tinh Quang Tr! ye vlçc Quy dnh 

dt ten, di ten dir&ng, ph và cong trInh cong cong 
trên da  bàn tinh Quãng TrI 

HQI BONG NHAN DAN T!NH QUANG TRI 
KHOA VIII, Kç HQP TH1f 13 

Can thLuát T chzc chInh quyn djaphwo'ng ngày 19/6/2015; 
Can c& Luát sz-a di, b sung mt sá diu cza Luát Td chzc C'hInh phñ và 

Luát To chzc chInh quyên dja phwing ngày 22/11/2019, 
Can c& Lut Ban hành van ban quy phgm pháp lut ngày 22/6/2015; Lut 

tha dOi, bO sung m5t sO diêu cta Lut Ban hành van ban quy phgm pháp lut 
ngày 18/6/2020; 

Can ci Nghj djnh sá 91/2005/ND-cP ngày 11/7/2005 cza ChInh phz v vic 
ban hành Quy chê dat ten, dOi ten duthig, phô và cOng trInh cOng cç5ng, 

Gán ct ThOngtw s 36/2006/TT-BVH7T ngày 20/3/2006 cza B3 Van hóa - 
Thông tin hztó'ng dOn thtc hin mç5t sO diêu cia Quy chê dçt ten, dOi ten dwô7-zg, 
phô và cOng trInh cOng c5ng ban hành kern theo Nghj djnh sO 91/2005/ND-UP, 
ngày 11/7/2005 cia C'hInhphü; 

Xét Ta trInh sO' /TTr-UBND ngày tháng nOrn 2022 cña Uy ban nhOn 
dan tinh Quáng Trj v Dt tháo Nghj quyêt bâi bO Nghj quyêt sO 05/2010/NQ-
HDND ngày 20/4/2010 cña Hói dông nhOn dan tinh ye vic Quy djnh dat ten, dOi 
ten dwO'ng, phO và cOng tnInh cOng cong trên dja bàn tinh Quáng Trj; Báo cáo 
thOrn tra cãa Ban Van hóa — Xâ hi Hi dông nhán dan tinh, kiên tháo lun cta 
dgi biêu H5i dOng nhOn dOn tgi k) hop. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Bãi bô toàn b Nghj quyt s 05/2010/NQ-HDND ngày 20/4/20 10 
cüa Hi dông nhân dan tinh Quãng Trj ye vic Quy djnh dt ten, dôi ten dithng, 
phô và cong trmnh cOng cong trên dja bàn tinh Quâng Trj. 

Biu 2. Biu khoãn thi hành 
Nghj quyt nay có hiu hrc thi hành tü ngày .... tháng .... näm 2022. 
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Nghj quy& nay dã &rgc Hi dng nhân tinh Quãng Trj Khóa VIII K' h9p 
thir ... thông qua ngày .... tháng nAm 2022.!. 

No'i nhin: 
- UBTVQH; 
- VPQI-I, VPCTN, VPCP; 
- Các B: VH,YF&DL, Tài chInh; 
- Cic Kim tra van bàn thuOc B Ttr phap; 
- Vi Pháp ch thuc BO VH,Tr&DL; 
- iT. TU, 1ThHDND, UBND, UBMTFQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh, TAND, VKSND tinh; 
- Dai biu HDND tinh; 
- VPTU, VPUBND tinh; 
- VP Doãn DBQH&HDND tinh, 
- Các Si, ban, ngành, doan the cp tinh; 
- TT HDND, UBND các huyn, thj xã, thành ph; 
- Cong báo tinh; 
- Liru: VT, VHXH. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 
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