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CÔNG BÁO/Số 17/Ngày 20-5-2021
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 23/2021/QĐ-UBND

An Giang, ngày 14 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh số
và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo
Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;
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 Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 432/TTr-SXD ngày 08
tháng 02 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh số và gắn biển số
nhà trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 65/2019/QĐUBND ngày 12/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh:
1. Bãi bỏ các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 4.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 của Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND như
sau: “1. Chiều đánh số nhà thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Quy chế
đánh số và gắn biển số nhà ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD
(Chiều đánh số nhà trên các tuyến đường được thực hiện theo hướng từ Bắc xuống
Nam, từ Đông sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ Đông Nam sang Tây Bắc)”.

