
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TNH QUANG TRI Dc Ip  - Ti, do - Hinh phiic 

S&  .ZV1  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày4' thángjd nám 2022 

T TRINH 
Dir thão Nghj quyt bãi bô Nghj quyt s 05/2O1OINQ-HDND ngày 

20/4/2010 cüa Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj v vic Quy dnh  dt ten, 
d& ten dtrông, ph và cong trinh cong cong trên dja bàn tinh Quãng Trj 

KInh gi.'ri: Hi dng nhãn dan tinh. 

Thrc hin quy djnh cüa Lust Ban hành van bàn quy pham pháp 1u.t, Uy 
ban nhân dantinh kInh trmnh Hi dông nhân dan tinh dir thâo Nghj quyét bãi bô 
Nghj quyêt so 05/201OQ- ngày 20/4/2010 cüa Hi dông nhân dan tinh 
Quãng Trj ye vic Quy djnh dt ten, dôi ten disng, phô và cong trinh cong cong 
trên dja bàn tinh Quãng Trj nhu sau: 

i. su CAN THIET BAN HANH VAN BAN 

Dng ph6 và cong trinh cong cong là mt b phn hqp thành g.n lin mt 
thiêt vth qua trInh do thj boa cüa môi dja phung. Vic dt ten, dôi ten dithng 
phô và cong trInh cong cong tai  các dO thj trên dja bàn tinh Quãng Trj nhäm gop 
phân thirc hin tOt cong tác quàn 1 do thj, quân l hành chInh; tao  diêu kin cho 
tO chüc, Ca nhân trong các hoat  dng giao djch kinh tê, van hóa xã hi; dông thai 
gop phân giáo dc truyén thông ljch sir-vãn hóa dan tc, nâng cao tInh yêu qué 
hucmg dat nuc, lông ti,r hôa dan tOc,  tInh hihi nghj doàn kêt quôc tê. 

Thrc hin Nghj djnh s 91/2005/ND-CP ngày 11/7/2005 cüa ChInh phü v 
vic ban hãnh Quy chê dt ten, dOi ten &thng, phô và cong trInh cong cong, Uy 
ban nhân dan tinh dã trInh và Hi dOng nhan dan tinh dä ban hành Nghj quyêt so 
05/2010/NQ-HDND ngày 20/4/2010 ye vic Quy djnh dt ten, dôi ten duing, 
phô va cong trinh cOng cong trên dja bàn tinh Quãng Trj. Tuy nhiên, trong qua 
trInh thrc tê th1rc hin và kêt qua rà soát van bàn quy phm pháp lut näm 2021 
cho thây vic ban hânh Nghj quyêt sO 05/2010/NQ-HDND không phü hçip vci 
quy djnh hin hành, ci the: 

1. Theo quy djnh tai  khoãn 2 Diu 8 Lut Ban hành van bàn quy phrn 
pháp 1ut thI: "Van ban quy phgm pháp luat  phái quy djnh cy the ni dung can 
diéu chinh, khóng quy djnh chung chung, khóng quy djnh iqi các n5i dung dâ 
dwcic quy djnh trong van ban quy phgm pháp lut khác ". Sau khi rà soát hành 
Nghj quyêt sO 05/2010/NQ-HDND ngày 20/4/20 10 cho thây: Các quy djnh ye 
nguyen tàc dt ten, dôi ten dithng, phO, cong trInh cOng cong  quy djnh tai  diem 
a, diem b, diem c và diem d khoãn 1 phân II Diêu 1 cüa Nghj quyêt dêu cia &rc 
quy djnh ti Diéu 4, Diéu 5, Diéu 6, Dieu 8, Diêu 9, Dieu 10 cüa Quy chê ban 
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hành kern theo Nghj djnh s 91/2005/ND-CP ngày 11/7/2005 cüa ChInh phü v 
vic ban hành Quy ché dt ten, dôi ten duting, phô và cong trmnh cOng cong.  Do 
do, quy djnh nhu 4y là chua phü hçip vfd quy djnh cüa Lut Ban hành van bàn 
quy phim pháp 1ut. 

2. Nghj quyt s 05/2010/NQ-HDNID ngày 20/4/20 10 có quy dnh: "Thông 
qua 348 rniic tr ye dja danh va danh nhân dé thirc hin vic dt ten, dôi ten 
du&ng, phô, cOng trInh cOng cong  trén dja bàn tinh" và "Vic lip chçn ten dê dt 
phâi lay trong danh miic ten dà duc Hi dông nhân dan tinh thông qua" là chtra 
phü hçp vri thârn quyên duçic giao tai  khoàn I Diêu 17 Nghj djnh sO 
91120051ND-CP. Theo do, thâm quyên ban hành ngân hang ten diz&ng, phô và 
cOng trInh cOng cong là cüa UBND tinh. 

3. Phn quy djnh v Hi ding nhãn dan tinh thic hin üy quyn vic dt 
ten, dôi ten drnmg, phô và cong trmnh cong cong ti khoán 1 phãn III Diêu 1 cüa 
Nghj quyêt so 05/2010/NQ-HDND không cOn phü hqp vói quy djnh ye phãn 
cap, üy quyên quy djnh t?i  Lut To chüc chInh quyên dja phucmg. Can cü quy 
djnh tai  khoàn 1 Diêu 13, diem c khoân 1 Diêu 19 Lut To chüc chInh quyên dja 
phuing dã duçic sira dOi, bô sung, Hi dôn nhân dan tinh duçrc phân cap cho 
chInh quyên dja phuong cap dui, khOng thây quy djnh Hi dOng nhân dan tinh 
duqc phân cap cho UBND cUng cap (co quan chap hành). 

Tir nhUng l do trên, Uy ban nhãn dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan 
tinh dir thâo Nghj quyêt bäi hO Nghj quyêt so 0512010/NQ-HDND ngày 
20/4/2010 cüa Hi dông nhãn dan tinh Quãng Trj ye vic Quy djnh dt ten, dôi 
ten dtthng, phô và cong trInh cOng cong  trên dja bàn tinh Quãng Trj. Sau khi 
Nghj quyêt ducic ban hành, Uy ban nhân dan tinh sê chi dao  xây drng, ban hành 
Quy ché dt ten, dOi ten dithng, phô và cOng trInh cong cong trên dja bàn tinh, 
dé cv the hóa quy djnh cUa Nghj djnh sO 91/20051ND-CP và to cht'xc thrc hin 
cO hiu qua vic dt ten, dOi ten dithng, phO và cOng trInh cong cong trên dja 
bàn tinh. DOng thai chi do So Van hOa, The thao và Du ljch tham muu cho Hi 
dOng tu van Dt ten, dOi ten dithng phô và cong trInh cOng cong trên dja bàn 
tinh trInh cap có them quyên thirc hin vic dt ten, dôi ten dix&ng phO và cong 
trInh cOng cong  trén dja bàn tinh theo Danh mvc  d lieu ye dja danh và danh 
nhan dê dt ten, dOi ten &thng, phO và cOng trInh cong cong trên dja bàn tinh 
Quâng Tn duçic UBND tinh ban hành ti Quyêt djnh sO 181 2/QD-UBND ngày 
17/7/2019 và Quyet djnh so 1643 ngày 02/7/2022 ye vic bô sung danh mvc 
Ngân hang dfr lieu dt ten, dôi ten dithng, phO và cOng trInh cong cong  tren dja 
bàn tinh Quãng Trj. 

II. MJC DICH, QUAN DIEM xAY Di.JNG DIJ' THAO VAN BÀN 

1. Miic dich 

Nhäm bãi bO Nghj quyt s 05/2010/NQ-T-IDND ngày 20 tháng 4 nàm 
2010 cüa Hi dOng nhân dan tinh Quàng Trj ye vic Quy djnh dt ten, dOi ten 
thrOng, phO và cong trInh cong cong  trên dja bàn tinh Quàng Trj do các quy djnh 
khOng cOn phü hçip rai van bàn quy phm pháp lut cüa nhà nuOc hin hành, 
thc hin dung các quy djnh cUa Lut Ban hãnh van bàn quy phm pháp 1u.t, 
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phü hçip vài tInh hInh thirc t tti dja phucing và trén toàn quc. 
A 9 - 9 2. Quan diem xay drng dtr thao van ban 

Vic xay dimg dr thào Nghj quyt cüa Hi dng nhân dan tinh phái thirc 
hin dung các quy djnh ye trInh t1r, thu tic, the thic ban hành van bàn theo quy 
djnh tai  Lut ban hành van bàn quy phm pháp 1ut và các van bàn quy phm 
pháp 1ut hin hành; phü hçip vâi tInh hInh thirc tê tii dja phiiang; tio thun lci, 
tInh khâ thi cao trong qua trInh thirc hin. 

LII. QUA TRINH XAY D1NG DIJ' THAO VAN BÀN 

Can cCr kt qua rà soát van bàn quy phm pháp luett  näm 2021, Uy ban nhãn 
dan tinh dã giao S& Van hóa, The thao và Du ljch to chüc xay drng dr tháo Th 
trInh và dir thâo Nghj quyêt Quy djnh thãm quyên quyêt djnh vic dt ten, dôi 
ten dithng, phô và cong trInh cong cong tui các do thj trén dja bàn tinh Quãng 
Trj (Côn van so 5689/UBND-NCngày 23/11/2021 cüa Uy ban than dan tinh 
v vic dê nghj xây drng Nghj quyêt Hi dông nhân dan tinh näm 2022). 

Sau khi hoàn thành, So Van hóa, Th thao và Du ljch dA ban hành Cong 
van so 1542 /SVHTTDL-QLVHGD ngày 30/9/2022 ye vic lay kiên gop y" Dr 
thâo TO trInh và dir thão Nghj quyêt Quy djnh thâm quyên quyêt djnh vic dt 
ten, dOi ten duông, phô và cong trInh cong cngti các do thj trén dja bàn tinh 
Quáng Trj dê lay kiên phán bin xã hi cUa Uy ban Mt trn To quOc Vit 
Nam tinh; lay kiên gop cüa các sO, ban, ngành cap tinh, Uy ban nhân dan các 
huyn, thj xã, thành phô, dông thOi tO chüc däng tãi toàn van drtháo TO trInh Va 
dir thão Nghj quyêt len Cong thông tin din tO tinh Quâng Trj dé các cci quan, tO 
chOc, cá nhân gop kiên (Co 16 kien tham gia cüa các cc' quan, don vj, trong 
do: 11 kiên dông j vO'i dt tháo, 04 j kién tham gia gop j, trên cong thông tin 
diên tz khóng cO j kiên tham gia). 

Trén cci sO gop cüa các ca quan, th chOc, sau khi rà soát quy djnh v 
phân cap, üy quyén theo quy djnh tti Lut To chOc chinh quyên dja phuang, 
SO Van hóa, The thao và Du ljch diêu chinh dr thâo Nghj quyet quy djnh 
thâm quyên dt ten, dôi ten thrOng, phô và cOng trInh cOng cong  thành dir 
thâo Nghj quyêt bâi bO Nghj quyêt so 05/201 0/NQ-HDND ngày 20/4/2010 
cüa Hi dông nhân dan tinh ye vic Quy djnh dt ten, dôi ten thrOng, phô vâ 
cong trinh cong cong  trên dja bàn tinh Quáng Trj, dông thOi co Cong van so 

1854/S VHTTDL-QLVHGD ngàyll/11/2022 dê nghj SO Ti.r pháp thâm djnh 
theo quy djnh cüa Lut Ban hành van bàn quy phtm háp 1ut. Ngày 
14/11/2022, SO Tii pháp dã có báo cáo so 2065/BC-STP ye vic thâm djnh 
dir tháo van bàn quy phm pháp lut, dOng vOi dir thâo tO trInh và Dir thâo 
Nghj quyêt bãi bO Nghj quyêt so 05/2010/NQ-HDND ngày 20/4/2010cüa 
Hi dOng nhân dan tinh ye vic Quy djnh dt ten, dOi ten thrOng, phO và 
cong trInh cong cong trên dja bàn tinh Quâng Trj. 

SO Van hóa, Th thao ya Du ljch dã trInh UBND tinh dir thào TO trmnh, dr 
thão Nghj quyêt (Ta trInh sO: 144 /1Tr-SVHITDL ngày 14 tháng 11 nám 2022). 

Theo quy djnh cüa Lut Ban hành van bàn quy phm pháp lut, Uy ban 
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nhân dn tinh dA th chüc thâo lun tp th, biu quyt theo da s v vic trinh d%r 
thâo Nghj quyêt ra I-IDND tinh; TrInh lay kiên thâm tra các Ban cüa Hi dông 
nhãn dan tinh truóc khi trInh Hi dông nhân dan tinh Khóa VIII. 

IV. BO CVC  VA NQI DUNG C BAN CUA DLI' THAO VAN BAN 

1.Biciic 

Dir thâo Nghj quyt bi bO Nghj quyt s 05/201OQ- ngày 
20/4/2010 cüa Hi dông nhãn dan tinh Quâng Tn ye vic Quy djnh dt ten, dôi 
ten dix&ng, phô và cong trmnh cong cong  trén dja bàn tinh Quâng Trj gôm 02 
diêu: 

Diu1. BAi bO toàn b Nghj quy& s 05/2010/NQ-HDND ngày 20/4/20 10 
elm Hi dOng nhân dan tinh Quàng Tn ye vic Quy djnh dt ten, dôi ten di.räng, 
phô và cong trInh cOng cong trên dja bàn tinh Quàng Trj. 

Diu 2. Diu khoãn thi hành 

2. Ni dung co bàn cüa dir thão van ban 

Bãi bO Nglij quyt s 05/201 O/NQ-HDND ngày 20 tháng 4 näm 2010 cüa 
Hi dOng nhãn dan tinh Quâng Trj ye vic Quy djnh d.t ten, dôi ten duèng, phô 
và cong trmnh cong cong trén dja bàn tinh Quãng Trj. 

V. NHUG VAN BE MN MIEN (khong co) 

Trên day là Tx trInh v dr thâo Nghj quy& bâi bO Nghj quyt s 
05/201 O/NQ-HDND ngày 20/4/2010 cüa Hi dông nhân dan tinh Quâng Trj ye 
vic Quy djnh dt ten, dôi ten throng, phO và cong trInh cong cong trén dja bàn 
tinh Quãng Trj, Uy ban nhân dan tinh xin kInh trInh Hi dông nhân dan tinh 
xem xét, quyêt djrih./. 

(Xin gi'ri kern theo: 

- Dy' tháo Nghj quyê't cza Hói dng nhán dan tinh, 

- Báo cáo thdm djnh cia Sà Twpháp; 

- Ban tang hçxp, giái trinh, tiê'p thu j kiên các cc quan don vj; 

- Ban sao van ban tharn gia gop , cia các Cc? quan, don vO.t 

Noinhn: 
- Nhis trên; 
- ChU tjch, các PCI UBND tinh; 
- Ban VHXH, HDND tinh; 
- Ban KTNS, HDND tinh; 
- S VH,TF&DL; 
- CVP, các PVP; 
- Luu; VT,  KGVX.YV.' 
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