
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  50/TTr-UBND Cần Thơ, ngày  14  tháng   6   năm 2017 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đặt tên đường và công trình công cộng 

 

 Thực hiện Công văn số 121/HĐND-TT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc đề nghị xây dựng nghị quyết 

đặt tên đường và công trình công cộng, Ủy ban nhân dân thành phố kính trình 

Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, ban hành nghị quyết về đặt tên đường và 

công trình công cộng tại kỳ họp thứ 5 Khóa IX Hội đồng nhân dân thành phố, 

cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

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 (Nghị định 91/2005/NĐ-CP) quy định: “Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền quyết định đặt tên, đổi tên 

đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng”. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO 

NGHỊ QUYẾT 

1. Đặt tên đường và công trình công cộng trong đô thị nhằm góp phần 

thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi 

cho các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội; 

đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc, nâng cao 

tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc của người dân thành phố. 

2. Tên danh nhân và địa danh dự kiến đặt tên đường và công trình công 

cộng đều nằm trong cơ sở dữ liệu Ngân hàng tên đường và công trình công cộng 

thành phố; đảm bảo phân nhóm tên phù hợp với vị trí, cấp độ, quy mô của từng 

tuyến đường và công trình công cộng.  

Riêng 04 tuyến đường dự kiến đặt tên là đường Yết Kiêu thuộc quận Ninh 

Kiều; đường Phạm Ngọc Hưng, đường Đồng Ngọc Sứ và đường Nguyễn Thị 

Tính thuộc quận Bình Thủy có chiều dài từ 230 mét đến 450 mét. Tuy 04 tuyến 

đường này ngắn nhưng là các tuyến đường thuộc địa bàn trung tâm các quận, đã 

được xây dựng theo quy hoạch đô thị và đưa vào sử dụng ổn định, tập trung 

đông dân cư sinh sống; đồng thời, là đầu nối với các trục đường chính của thành 

phố nên việc xem xét đặt tên các tuyến đường này phù hợp với nguyên tắc 
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chung của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng được 

ban hành kèm theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP. 

3. Việc lựa chọn tên danh nhân và địa danh tiêu biểu để đặt tên đường và 

công trình công cộng đã được chính quyền địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch (cơ quan tham mưu) đặc biệt quan tâm; trong số 11 tên danh nhân, 

địa danh dự kiến đặt tên đường và công trình công cộng có 01 tên danh nhân 

đã được đặt tên cho 01 tuyến đường hiện hữu (đường Nguyễn Chí Thanh) nên 

đề nghị đặt tên cho đoạn mới xây dựng hoàn chỉnh, nối tiếp với tuyến đường 

này; 09 tên danh nhân và 01 tên địa danh còn lại đều có tiểu sử, ý nghĩa gắn bó 

trực tiếp với địa phương hoặc có mốc lịch sử trong cuộc đời hoạt động của 

danh nhân gắn với thành phố Cần Thơ hoặc Quân khu 9; gắn với tên một số 

tuyến đường của địa phương lân cận. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Việc dự kiến đặt tên đường và công trình công cộng nêu trên đã được 

Ủy ban nhân dân quận: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn phối hợp với 

cơ quan tham mưu thực hiện đúng quy trình, thủ tục; đồng thời, đã tổ chức lấy ý 

kiến và nhận được sự đồng thuận cao của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và Nhân dân địa phương có tuyến đường đi qua 

và công trình công cộng tọa lạc. 

2. Hồ sơ đề nghị đặt tên đường và công trình công cộng đã được Hội đồng 

tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố 

thẩm định, tổ chức lấy ý kiến các Sở, Ban ngành thành phố và đăng công khai 

trên Báo Cần Thơ, Cổng Thông tin điện tử thành phố để Nhân dân tham gia góp 

ý và đã nhận được sự đồng thuận cao. Trường hợp những tên danh nhân, địa 

danh dự kiến đặt tên đường và công trình công cộng còn ý kiến khác nhau đều 

được cơ quan tham mưu rà soát, đối chiếu với các quy định có liên quan để xem 

xét, chưa trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp này. 

3. Dự thảo nghị quyết đã được cơ quan tham mưu gửi Sở Tư pháp thẩm 

định, điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban 

hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố; đồng thời, đã được chỉnh lý 

theo đúng yêu cầu trong báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp trước khi tham 

mưu Ủy ban nhân dân thành phố, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, 

quyết nghị. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Đặt tên 10 tuyến đường và 01 công trình công cộng trên địa bàn 

thành phố, cụ thể như sau: 
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a) Đặt tên đường (10 tuyến đường) 

- Quận Ninh Kiều (01 tuyến đường): đặt tên đường Yết Kiêu cho đường 

cập Rạch Sơn (từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Lê Anh Xuân, phường Thới 

Bình, dài 230 mét). 

- Quận Cái Răng (01 tuyến đường): đặt tên đường Trần Văn Việt cho 

đường số 7, Khu dân cư Công an (từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường số 5, 

Khu dân cư Công an, phường Hưng Thạnh và phường Phú Thứ, dài 500 mét). 

- Quận Bình Thủy (07 tuyến đường): 

(1) Đặt tên đường Đồng Văn Cống cho Hẻm 162 đường Trần Quang 

Diệu và đường Vành đai phi trường nhánh B (từ đường Trần Quang Diệu đến 

đường Võ Văn Kiệt, phường An Thới, dài 1.400 mét); 

(2) Đặt tên đường Đặng Văn Dầy cho đường trục chính của Khu hành 

chính quận Bình Thủy (từ đường Lê Hồng Phong đến đường Võ Văn Kiệt, 

phường Bình Thủy, dài 1.850 mét); 

(3) Đặt tên đường Tô Vĩnh Diện cho tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa - Khu 

tái định cư phường Long Tuyền (từ đường Bùi Hữu Nghĩa đến Khu tái định cư 

phường Long Tuyền, dài 1.800 mét); 

(4) Đặt tên đường Phạm Ngọc Hưng cho đường Vành đai phi trường (từ 

Km0+840 đường Võ Văn Kiệt đến Km1+200 đường Võ Văn Kiệt, phường An 

Thới, dài 400 mét); 

(5) Đặt tên đường Đồng Ngọc Sứ cho Hẻm 162/60 - 56 - 38 đường Trần 

Quang Diệu (từ đường Trần Quang Diệu đến đường Phạm Hữu Lầu, phường An 

Thới, dài 450 mét); 

(6) Đặt tên đường Nguyễn Chí Thanh cho tuyến đường từ cầu Trà Nóc 2 

đến Quốc lộ 91B (nối tiếp đường Nguyễn Chí Thanh hiện hữu đến Quốc lộ 91B, 

phường Thới An Đông, dài 1.400 mét); 

(7) Đặt tên đường Nguyễn Thị Tính cho Hẻm 116 đường Cách mạng 

tháng 8 (từ đường Cách mạng tháng 8 đến cuối Hẻm 116, phường Bùi Hữu 

Nghĩa, dài 280 mét). 

- Quận Ô Môn (01 tuyến đường): đặt tên đường Tôn Đức Thắng cho một 

đoạn Quốc lộ 91 (từ cầu Sang Trắng 1 đến cầu Ô Môn, phường Phước Thới và 

phường Châu Văn Liêm, dài 9.600 mét). 

b) Đặt tên công trình công cộng: (01 công trình) 

Đặt tên cầu Thới An Đông cho cầu Trà Nóc 2 (cầu bê tông cốt thép, dài 

300 mét, rộng 11 mét, tải trọng 30 tấn thuộc phường Thới An Đông, quận 

Bình Thủy). 
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2. Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về đặt tên đường và công trình công 

cộng sau khi được ban hành, gồm: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, 

các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành 

phố, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem 

xét, quyết nghị./. 

Tài liệu đính kèm: 

1. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về đặt tên đường và 

công trình công cộng; thuyết minh quy mô, vị trí các tuyến đường và công trình 

công cộng (Phụ lục I); tóm tắt tiểu sử danh nhân và ý nghĩa địa danh (Phụ lục II). 

2. Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến các Sở, Ban ngành thành phố có liên 

quan; báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến nhân dân địa phương; báo cáo kết quả thẩm 

định của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa 

bàn thành phố. 

4. Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân quận: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình 

Thủy, Ô Môn; sơ đồ vị trí các tuyến đường và công trình công cộng. 

 

 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP (1AB); 

- Đại biểu HĐND TP; 

- Ban VH-XH (HĐND TP); 

- Sở VH,TT&DL; 

- VP. UBND TP (2AB,3AC); 

- Lưu: VT, ĐPQ 
CVĐ 7959/13062017  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

                     

 

 

 
Lê Văn Tâm 


		2017-06-16T08:12:11+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ
	Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ<vpubndtpct@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




