
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƢỜNG BỒNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-UBND Bồng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc niêm yết công khai dự thảo Đề án đặt, đổi tên đƣờng, phố 

 và công trình công cộng trên địa bàn phƣờng Bồng Sơn 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƢỜNG 

 

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

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

   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; Thông tư số 

36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – 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; 

  Căn cứ Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH14 ngày 22/4/2020 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định; 

  Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 17/9/2020 của Ủy ban nhân dân 

phường Bồng Sơn về việc công khai dự thảo Đề án và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân 

về đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn phường Bồng Sơn; 

  Theo đề nghị của Văn phòng UBND phường Bồng Sơn. 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

  Điều 1. Công khai dự thảo Đề án đặt, đổi tên đường, phố và công trình công 

cộng thị xã Hoài Nhơn (có bảng dự thảo Đề án kèm theo). 

  Điều 2. Hình thức, thời gian, địa điểm niêm yết công khai 

  1. Hình thức công khai: Niêm yết công khai dự thảo Đề án đặt, đổi tên đường, phố 

và công trình công cộng công khai tại bảng thông báo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND phường; trên trang thông tin điện tử phường Bồng Sơn (tên miền: bongson-

hoainhon.binhdinh.gov.vn); bằng tin, bài trên hệ thống Đài Truyền thanh phường.  

2. Thời gian niêm yết công khai: 15 ngày, từ ngày 17/9/2020 đến hết ngày 

01/10/2020. 

  Điều 3. Văn phòng UBND phường, các ban, ngành liên quan và 11 Trưởng 

khu phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT Đảng ủy, HĐND phường (b/c); 

- Lưu: VT 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Hòa 
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