CÔNG BÁO/Số 10/Ngày 15-12-2007

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 4687/2007 /Qð-UBND

67

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 26 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
V/v ñặt tên ñường, phố
trên ñịa bàn thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị ñịnh 91/2005/Nð - CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban
hành Quy chế ñặt tên, ñổi tên ñường, phố, công trình công cộng;
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT - BVHTT ngày 20/3/2006 hướng dẫn thực hiện
một số ñiều của Quy chế ñặt tên, ñổi tên ñường, phố, công trình công cộng, ban hành theo
Nghị ñịnh 91/2005/Nð - CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 54/2006/NQ - HðND ngày 21/7/2006 của Hội ñồng nhân
dân tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 7 về Quy ñịnh ñặt tên, ñổi tên ñường, phố và công trình
công cộng trên ñịa bàn tỉnh Hải Dương;
Xét ñề nghị của Hội ñồng tư vấn cấp tỉnh về ñặt tên, ñổi tên ñường phố và công
cộng,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quyết ñịnh ñặt tên cho 06 ñường, 13 phố trên ñịa bàn thị trấn Ninh Giang,
huyện Ninh Giang.
Thuyết minh chi tiết cho các ñường, phố ñược nêu trong phụ lục ñính kèm .
ðiều 2. UBND huyện Ninh Giang phải tổ chức gắn biển tên ñường, phố có tên tại
ðiều 1 trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi Quyết ñịnh có hiệu lực.
ðiều 3. Quyết ñịnh có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Văn hoá - Thông tin, Chủ tịch UBND
huyện Ninh Giang, Chủ tịch UBND thị trấn Ninh Giang và Thủ trưởng các ñơn vị liên
quan căn cứ Quyết ñịnh thi hành./.
TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
ðó ký
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