
  

 QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng tư vấn tỉnh về đặt tên, đổi tên đường phố, 

công trình công cộng trên địa bàn tỉnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
 

 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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 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 hợp nhất số 13/VBHN-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ 

Giao thông Vận tải về hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành; 

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

20/TTr-SVHTTDL ngày 01/3/2019 về việc thành lập Hội đồng tư vấn tỉnh về 

đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn tỉnh về đặt tên, đổi tên đường phố, 

công trình công cộng trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các 

thành viên sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh 

vực đầu tư xây dựng, quản lý đô thị. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. Các Ủy viên: 

- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính;  

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    179 /QĐ-UBND 

 

Tuyên Quang, ngày  25  tháng 5  năm 2019 



2 

 

- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Báo Tuyên Quang; 

- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Mời đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Tuyên Quang tham gia Hội đồng. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

1. Tham mưu, tư vấn, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm 

vụ quy định tại Khoản 1 Điều 17 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 và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 

2, Mục V Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa và 

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. 

2. Tùy theo nội dung, công việc, nếu thấy cần thiết Hội đồng có thể mời cơ 

quan chuyên môn, chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về lĩnh vực liên quan 

để tư vấn, đề xuất việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên 

địa bàn tỉnh. 

3. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân 

công. Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập Tổ thư ký gi p việc cho Hội đồng. 

4. Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi triển khai 

thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của cơ 

quan mình phụ trách khi thực hiện nhiệm vụ được giao; các Ủy viên Hội đồng làm 

việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng. 

Điều 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng.  
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở; thủ trưởng cơ 

quan liên quan và Thành viên Hội đồng nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Bộ VHTTDL; 

- 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 4; (thực hiện) 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- CV: KGVX; QHĐT&XD;KT; 

- Lưu VT, KGVX (Tùng). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Huấn 

 

 
  

(Báo cáo) 
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