
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

       Số: 365/TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        An Giang, ngày  25 tháng  6  năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đổi tên trường học trên địa bàn thị xã Tân Châu 

 
    

 

 

 

                    Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

 Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11 tháng 7 năm 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 tháng 3 năm 2006 của Bộ 

Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc 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 tháng 7 năm 2005 của 

Chính phủ; 

 Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 7 năm 2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường và 

công trình công cộng tỉnh An Giang; 

 Căn cứ cuộc họp Hội đồng Tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công 

cộng tỉnh An Giang ngày 04 tháng 7 năm 2018; 

 Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành việc đổi tên 

trường học như sau: 

 Đổi tên Trường Trung học phổ thông Đức Trí (Dự án Trường Trung học phổ 

thông Long Sơn) thành Trường Trung học phổ thông Nguyễn Sinh Sắc. 

 Tờ trình này thay thế Tờ trình số 242/TTr-UBND ngày ngày 16  tháng  5  năm 

2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

nghị./. 
  

 Nơi nhận: 

 - Như trên;  

 - TT.TU, HĐND, UBND; 

 - Các đại biểu HĐND tỉnh; 

 - Lãnh đạo VP, Phòng KGVX, TH;  
 - Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
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