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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAO BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1619 /UBND-VHTT

Thành phố Cao Bằng, ngày 09 tháng 8 năm 2021

V/v lấy ý kiến Nhân dân về đặt tên
"Đường Võ Nguyên Giáp" đối với
tuyến đường phía Nam (58m)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các xã, phường
- Các tổ, xóm trên địa bàn Thành phố
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính
phủ về Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP, ngày 07 tháng 4 năm 2010 về quản
lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
Căn cứ Thông tư số 36/TT-BVHTT ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Văn
hóa - 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 ban
hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ;
Thực hiện Thông báo số 56-TB/TU ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Tỉnh
ủy Cao Bằng về Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đặt tên
"Đường Võ Nguyên Giáp" đối với tuyến đường phía Nam, thành phố Cao Bằng;
Hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
(25/8/1911 - 25/8/2021), nhằm tôn vinh, tri ân những cống hiến to lớn của Đại
tướng Võ Nguyên Giáp đối với Cách mạng Việt Nam và quê hương cách mạng
Cao Bằng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Cao Bằng về đặt tên Đại tướng
Võ Nguyên Giáp cho tuyến đường phía Nam, tuyến đường huyết mạch, đẹp và
hiện đại nhất hiện nay trong hệ thống giao thông đô thị Thành phố, kết nối “một
trục ba trung tâm” thể hiện sự tri ân sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ,
chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đối với Vị tướng của Nhân
dân. Lễ gắn biển công trình dự kiến tổ chức ngày 20/8/2021.
Để việc đặt tên Đai tướng Võ Nguyên Giáp cho tuyến đường phía Nam
Thành phố đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân Thành phố
đã tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, ban ngành, các đồng chí Lãnh
đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ. 100% các đại biểu tham dự Hội nghị, Hội
thảo đều nhất trí lấy tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp để đặt tên cho tuyến đường
phía Nam. Theo quy định việc đặt tên cần lấy ý kiến của Nhân dân, tuy nhiên do
tình hình dịch bệnh Covid-19 không thể tổ chức Hội nghị tại khu dân cư để lấy ý
kiến góp ý của Nhân dân. Do vậy Ủy ban nhân dân Thành phố giao UBND 11
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phường, xã gửi công văn này đến 118 tổ xóm thuộc địa bàn quản lý để lấy ý
kiến của các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ, Xóm, Trưởng Ban công tác
mặt trận để lấy ý kiến, cụ thể:
1. Tên gọi: Đường Võ Nguyên Giáp.
2. Thông tin tóm tắt về tiểu sử, sự nghiệp:
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 - 2013), tên khai sinh là Võ Giáp, quê
quán tại làng An Xá, thuộc xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ông
là người được lãnh tụ Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam
tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam).
Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, ông được cử làm Bộ trưởng Nội vụ
trong Chính phủ lâm thời. Tháng 11 năm 1946, ông là Bộ trưởng Quốc phòng
kiêm Tổng Chỉ huy quân đội. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ông được cử làm
Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và dân quân tự vệ. Ngày 20 tháng 01 năm 1948,
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 110/SL phong quân hàm Đại tướng cho
Võ Nguyên Giáp.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đại tướng Võ Nguyên
Giáp đã trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch lớn mang ý nghĩa chiến lược như:
Biên giới (1950), Điên Biên Phủ (1954). Đặc biệt, trong chiến dịch Điện Biên
Phủ, với trọng trách là Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh chiến dịch, thấm nhuần lời ủy
thác của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc ra trận: "Tướng quân tại ngoại, giao
cho chú toàn quyền quyết định", ông là người đã đề xuất việc thay đổi phương
châm tác chiến từ "đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc" để
đảm bảo chắc thắng. Với tài thao lược về quân sự, sự quyết đoán sáng tạo, khoa
học của vị tướng Tổng Tư lệnh, Tư lệnh chiến dịch, dưới sự lãnh đạo của Trung
ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thực hiện
xuất sắc quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, chỉ huy cán bộ, chiến sĩ vượt
qua muôn vàn khó khăn, thử thách, tạo nên một Chiến thắng Điên Biên Phủ lừng
lẫy năm châu, trấn động địa cầu.
Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp với
cương vị Tổng tư lệnh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã cùng với Bộ Chính trị,
Quân ủy Trung ương chỉ đạo cuộc kháng chiến của quân và dân ta trên cả hai
miền Nam, Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế, chỉ đạo nhiều chiến dịch lớn ở miền
Nam Việt Nam, trong đó có chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chỉ đạo chiến tranh
nhân dân chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ ở
miền Bắc Việt Nam.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một nhà cầm quân giỏi mà còn
là một nhà lý luận quân sự uyên thâm; Đại tướng đã từng là Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng từ khóa II đến khóa VI, Ủy viên Bộ Chính trị từ khóa II
đến khóa V, đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII; Đại tướng đảm trách
nhiều cương vị như Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng Tư lệnh QĐND Việt
Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch danh dự
Hội khoa học lịch sử Việt Nam… Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được Nhà
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nước tặng thưởng: Huân chương Sao Vàng; hai Huân chương Hồ Chí Minh; hai
Huân chương Quân công hạng Nhất; ngoài ra, ông còn được tặng nhiều Huân
chương, Huy chương cao quý khác của nhiều nước trên thế giới.
Mảnh đất Cao Bằng tự hào vinh dự là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử
trọng đại gắn liền với tên tuổi của Đại tướng. Đầu năm 1941, Đại tướng về
nước, tham gia công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang ở căn cứ địa Cao-BắcLạng. Sau Hội nghị Trung ương lần thứ VIII, Võ Nguyên Giáp được lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ về châu Hòa An, Nguyên Bình để tuyên truyền,
vận động và mở các lớp huấn luyện cán bộ. Năm 1942, Võ Nguyên Giáp phụ
trách Ban xung phong Nam tiến, tuyên truyền giác ngộ nhân dân, tổ chức con
đường quần chúng từ Cao Bằng về Thái Nguyên. Ngày 22 tháng 12 năm
1944 đã đi vào lịch sử của toàn Đảng toàn quân toàn dân ta với sự kiện thành lập
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (VNTTGPQ) tại khu rừng Trần
Hưng Ðạo nằm giữa hai tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám, nay thuộc
xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, với 34 chiến sĩ. Ngay sau
ngày thành lập, dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Võ Nguyên Giáp,
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã ra quân và giành thắng lợi trong
trận đánh Đồn Phai Khắt (Ngày 25/12/1944) và Đồn Nà Ngần (26/12/1944), mở
đầu cho truyền thống “trăm trận trăm thắng” của quân đội ta. Trong chiến dịch
Biên giới năm 1950, Cao Bằng được chọn làm chiến trường chính, Ngày 27-71950, Thường vụ Trung ương Đảng ra quyết định thành lập Đảng ủy và Bộ chỉ
huy chiến dịch. Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chỉ định làm Bí thư
Đảng ủy mặt trận và Chỉ huy trưởng kiêm Chính ủy chiến dịch. Chiến dịch biên
giới 1950 thắng lợi, Cao Bằng hoàn toàn giải phóng. Đây là chiến dịch ghi đậm
dấu ấn của thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp. Trong những năm tháng hoạt
động tại Cao Bằng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gắn bó với đồng bào nơi đây,
hiểu biết được tiếng nói và tâm tư nguyện vọng, phong tục tập quán của bà
con đồng bào. Võ Nguyên Giáp đã dịch và chuyển thành văn vần những tài liệu
phổ thông của Mặt trận Việt Minh, dịch Việt Minh ngũ tự kinh ra tiếng Tày Nùng và tiếng dân tộc Dao, Mông, góp phần vào công tác giáo dục chính trị cho
đồng bào các dân tộc. Đại tướng đã từng nói “ Cao Bằng là quê hương thứ hai
của tôi”. Bởi vậy, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người dân Cao Bằng, Đại tướng
Võ Nguyên Giáp luôn là người con thân thương của vùng đất cách mạng này.
3. Quy mô:
- Chiều dài: 5,896m
- Chiều rộng; 58m
4. Điểm đầu, điểm cuối:
- Điểm đầu: Tại đầu cầu Sông Hiến, Km0+00, Phường Sông Hiến, Thành
phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng;
- Điểm cuối: Tại Km5+896.52, Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh
Cao Bằng.
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Do điều kiện về thời gian, yêu cầu UBND 11 phường xã triển khai gấp
việc thông tin về kết quả lấy ý kiến tại cơ sở chuyển về Ủy ban nhân dân Thành
phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh (Hoàn thành trước 11h30, ngày 10 tháng 8 năm 2021).
Căn cứ nội dung Công văn của Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Ủy
ban nhân dân các xã, phường khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm
bảo tiến độ thời gian./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- CT, các PCT UBND Thành phố;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Lưu: VT.
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Vũ Văn Đệ

