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CÔNG BÁO/Số 89+90/Ngày 05-8-2016

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 03/2016/NQ-HðND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 7 năm 2016

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về ñặt tên, ñổi tên ñường và công trình công cộng
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2005/Nð-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ
về việc ban hành quy chế ñặt tên, ñổi tên ñường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn
hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn một số ñiều của
Quy chế ñặt tên, ñổi tên ñường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị
ñịnh số 91/2005/Nð-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;
Xét Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân
thành phố về ñặt tên, ñổi tên ñường và công trình công cộng; Báo cáo thẩm tra của
Ban văn hóa - xã hội; ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

ðiều 1. Thống nhất ñặt tên 08 tuyến ñường, ñổi tên 01 tuyến ñường và 01 công
trình công cộng trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể:
1. ðặt tên 08 tuyến ñường trên ñịa bàn 05 quận, huyện
a) Quận Ninh Kiều (03 tuyến ñường): Lê Chân, Ngô Sĩ Liên, Lý Chính Thắng
b) Quận Cái Răng (01 tuyến ñường): Bùi Quang Trinh
c) Quận Bình Thủy (02 tuyến ñường): Nguyễn Thị Tạo, ðinh Công Chánh

