ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 23/QĐ-UBND

An Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2017

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Châu Đốc
và đổi tên trường Trung học phổ thông của huyện An Phú

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 06 tháng
11 năm 2003;
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 20/3/2006 của Bộ Văn hóa
và Thông tin 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 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ theo 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 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân
dân tỉnh An Giang về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Châu Đốc và
đổi tên trường Trung học phổ thông của huyện An Phú.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số
2870/TTr- SVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2016.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Châu Đốc
và đổi tên trường Trung học phổ thông của huyện An Phú như sau:
1. Thành phố Châu Đốc: Đặt 06 (sáu) tên đường gồm:
- Đường số 3 (tên đường cũ): Đoạn giáp điểm đầu là đường Nguyễn Văn
Thoại giáp điểm cuối là đường Trưng Nữ Vương, đặt tên đường Thi Sách.
- Đường Sân vận động (tên đường cũ): Đoạn giáp điểm đầu là đường Lê Lợi
giáp điểm cuối là đường Phan Đình Phùng, đặt tên đường Lê Lai.

- Đường Kênh 4 (tên đường cũ): Đoạn giáp điểm đầu là đường Tân Lộ Kiều
Lương đến điểm cuối là Kinh Đào, đặt tên đường Lê Hồng Phong.
- Đường Kênh Hòa Bình (tên đường cũ): Đoạn giáp điểm đầu là đường
Nguyễn Tri Phương đến cuối đường, đặt tên đường Mậu Thân.
- Đường số 11 (tên đường cũ): Đoạn giáp điểm đầu là Tân Lộ Kiều Lương
giáp điểm cuối là đường số 5, đặt tên đường Lê Đại Cương.
- Đường dẫn cầu Cồn Tiên (tên đường cũ): Đoạn giáp điểm đầu là đường Cử
Trị giáp điểm cuối là cầu Cồn Tiên, đặt tên đường Doãn Uẩn.
(danh sách tên đường kèm theo)
2. Đổi tên 01 (một) trường THPT trên địa bàn huyện An Phú:
Trường THPT An Phú 2 đổi thành Trường THPT Lương Thế Vinh.
Điều 2. Giao trách nhiệm thực hiện:
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên
quan triển khai việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc
đặt tên và ý nghĩa sự kiện lịch sử, địa danh, thân thế, sự nghiệp của các danh nhân
được chọn đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Châu Đốc và đổi tên trường
huyện An Phú.
2. Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc và huyện An Phú chủ trì, phối hợp
với các sở, ngành liên quan triển khai việc gắn biển tên đường, phố và công trình
công cộng theo hướng dẫn tại 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 tên,
đổi tên đường và công trình công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang.
3. Sở Giao thông tận tải, Sở Xây dựng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ
được giao, tổ chức thực hiện những nội dung liên quan đến việc đặt, đổi tên đường
và công trình công cộng nêu tại Điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, huyện An Phú và Thủ
trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở: XD, GTVT;
- Chánh VP, PVP;
- Phòng KGVX, TH;
- Lưu: VT.
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