
 

Phụ lục số 1 

DANH SÁCH 

Các tuyến đường dự kiến có sự thay đổi về chiều dài, được đổi tên trên địa bàn thành phố Cao Bằng 

 (Ban hành kèm theo Đề án số        /ĐA-UBND  ngày       tháng   10  năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng) 

 

T

T 
NỘI DUNG  

 

Xã, 

phường 

VỊ TRÍ XÁC ĐỊNH 

Lý do 
Điểm đầu điểm cuối 

Chiều 

dài (km) 

Chiều 

rộng (m) 

 
ĐƯỜNG PÁC BÓ = ĐỔI TÊN MỚI LÀ ĐƯỜNG LÊ THÙY (dài 2,4, rộng 8,0) VÀ 

ĐƯỜNG VŨ LẬP (dài 2,2 rộng 8,0) 

Lý do đề xuất đổi tên: Trong dự thảo Đề án đã đề 

xuất đặt tên cho Quảng trường tại Trung tâm hành 

chính tỉnh là "Quảng trường Pác Bó"; bởi vậy, việc 

đổi tên đường sẽ thuận lợi cho việc định vị, tiện ích 

cho công tác quản lý Nhà nước, quy hoạch đô thị 

của cơ quan chức năng cũng như nhu cầu khai thác, 

sử dụng của người dân và du khách thập phương; 

việc đổi tên đường đảm bảo tuân thủ nguyên tắc, 

phù hợp với tình hình thực tế, đã được cơ quan 

chức năng xem xét, nghiên cứu, cân nhắc kỹ và lựa 

chọn hợp lý. 

 

1 

Hiện trạng 

của tuyến 

đường 

Sông 

Bằng, 

Ngọc 

Xuân, 

Vĩnh 

Quang, 

Hưng Đạo  

Ngã tư đầu 

cầu Bằng 

Giang 

Dốc Bản 

Thảnh 

thuộc xã 

Hưng Đạo 

4,6 8,0  

2 

Dự kiến thay 

đổi chiều dài 

và được đổi 

tên 

Sông 

Bằng, 

Ngọc 

Xuân 

Đường 

tròn Sông 

Bằng 

Đường tròn 

Ngọc Xuân 
2,4 8,0 

Tuyến đường có sự thay đổi về độ dài sau khi điều 

chỉnh dự kiến đặt tên mới là "Đường Lê Thùy"  

Đồng chí Lê Thùy (1922 - 1999), tên thật: Lê Văn 
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T

T 

NỘI DUNG   

Xã, 

phường 

VỊ TRÍ XÁC ĐỊNH Lý do 

Lộc, là người dân tộc Tày. 

Quê quán: Xã Dân chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng.  

Tham gia hoạt động trong Đoàn Thanh niên Cứu 

quốc tại quê nhà, được kết nạp vào Đảng 4/1941. 

Tháng 12/1942, đồng chí Lê Thùy thoát ly hoạt 

động, xa quê nhà đến với các tỉnh: Bắc Kạn, Tuyên 

Quang, Yên Bái để xây dựng cơ sở cách mạng. 

Tháng 5/1945, đồng chí là Chính trị viên Đại đội 

Giải phóng quân Chiêm Hóa (Tuyên Quang), tham 

gia đắc lực vào cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 

năm 1945.  

Tháng 1/1946, đồng chí là Ủy viên Ban Quân sự 

Tuyên Quang, phụ trách công tác đảng kiêm Chính 

trị viên Trung đoàn Tuyên Quang. Những năm 

tháng hoạt động ở Tuyên Quang và các tỉnh bạn, 

đồng chí được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa 

phương cưu mang, giúp đỡ, quý trọng. Nhờ đó các 

mặt công tác thực thi luôn đạt hiệu quả cao.  

Từ tháng 8/1948 - 2/1952, đồng chí là Trung 

đoàn trưởng Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 Sư đoàn 

Chiến thắng, trực thuộc Quân đoàn 1 (Binh đoàn 

Quyết Thắng), là những đơn vị chủ lực đầu tiên của 

Quân đội nhân dân Việt Nam. Trung đoàn 165 được 

mệnh danh là “trung đoàn thành đồng biên giới”, có 

nhiệm vụ giải phóng Hà Giang, Lào Cai và bảo vệ 

vùng biên giới từ Hà Giang đến Lào Cai. Dưới sự 

chỉ huy của đồng chí, Trung đoàn tham gia Chiến 

dịch Lê Hồng Phong, Chiến dịch Hòa Bình, Chiến 

dịch Lý Thường Kiệt, Chiến dịch Điện Biên Phủ và 
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T

T 

NỘI DUNG   

Xã, 

phường 

VỊ TRÍ XÁC ĐỊNH Lý do 

lập nhiều công lớn, giải phóng huyện Bắc Hà và 

tỉnh lỵ Lào Cai.  

Tháng 12/1954, đồng chí là Chỉ huy phó 

Tổng đội Biên phòng, tháng 1/1956 là Sư đoàn 

trưởng Sư đoàn 335. Sau thời gian được đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ cao cấp của quân đội, tốt nghiệp 

Học viện Quân sự Nam Kinh (Trung Quốc). 

Năm 1964, đồng chí đảm nhiệm vị trí Tư 

lệnh Sư đoàn 316 Sư đoàn Bông Lau, chủ lực của 

Quân khu 2, Quân đội nhân dân Việt Nam.  

Từ tháng 01/1967 - 9/1970, đồng chí được 

Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ làm Phó Tư lệnh 

Quân khu Tây Bắc kiêm Tư lệnh Sư đoàn 316, sau 

đó là Tư lệnh Quân khu Tây Bắc.  

Tháng 4/1974, đồng chí vinh dự được Đảng, 

Nhà nước phong quân hàm Thiếu tướng Quân đội 

nhân dân Việt Nam.  

Tháng 6/1976, đồng chí là Phó Tư lệnh Quân 

khu 1, tháng 6/1978 đồng chí là Phó Tư lệnh Quân 

khu 2.  

Tháng 01/1986, Thiếu tướng Lê Thùy vinh 

dự được thăng quân hàm Trung tướng Quân đội 

nhân dân Việt Nam. 

Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng 

thưởng Huân chương Quân công hạng Ba; Huân 

chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba; Huân 

chương Kháng chiến hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều 

danh hiệu cao quý khác. 
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T 

NỘI DUNG   

Xã, 

phường 

VỊ TRÍ XÁC ĐỊNH Lý do 

 (Nguồn: Báo Cao Bằng điện tử - baocaobang.vn) 

 

Dự kiến thay 

đổi chiều dài 

và được đổi 

tên 

Phường 

Ngọc 

Xuân, xã 

Vĩnh 

Quang và 

xã Hưng 

Đạo 

Đường 

tròn Ngọc 

Xuân 

Dốc Bản 

Thảnh 

thuộc xã 

Hưng Đạo 

2,2 8,0 

Đồng chí Vũ Lập (1924 - 1987), tên thật là Nông 

Văn Phách, người  dân tộc Tày. Quê quán: Xã Vĩnh 

Quang, thị xã Cao Bằng. 

Tham gia cách mạng từ năm 1941, được kết nạp 

vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2 năm 1945. 

Tháng 12/1945, đồng chí được điều động về làm 

Chi đội trưởng kiêm giáo viên Trường Quân chính; 

đến tháng 12/1946, đồng chí là Trung đoàn trưởng 

Trung đoàn Vệ binh của Bộ Quốc phòng.  

Tháng 2/1955, đồng chí Vũ Lập được đề bạt 

làm Tham mưu trưởng Đại đoàn 316 - Đại đoàn 

Bông Lau; tháng 6/1962, đồng chí được bổ nhiệm 

làm Tham mưu trưởng Quân khu Tây Bắc, sau đó 

được cử đi học tập, đào tạo tại Học viện Quân sự 

Trung Quốc. Kết thúc khóa học, đồng chí trở về và 

được giao nhiệm vụ Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu 

trưởng Quân khu Tây Bắc. 

Những năm 1970 - 1973, đồng chí được 

Đảng, Nhà nước, quân đội giao nhiệm vụ đảm trách 

những vị trí công tác quan trọng: Tư lệnh Quân tình 

nguyện Bộ Tư lệnh 959, giúp nước bạn Lào chiến 

đấu bảo vệ nền độc lập, xây dựng và phát triển đất 

nước. 

Tháng 4/1974, đồng chí vinh dự được Đảng, 

Nhà nước phong quân hàm Thiếu tướng Quân đội 

nhân dân Việt Nam. Tháng 6/1974, đồng chí được 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0y
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%A9nh_Quang,_H%C3%B2a_An,_Cao_B%E1%BA%B1ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%A9nh_Quang,_H%C3%B2a_An,_Cao_B%E1%BA%B1ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_B%E1%BA%B1ng
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NỘI DUNG   

Xã, 

phường 

VỊ TRÍ XÁC ĐỊNH Lý do 

đề bạt làm Tư lệnh Quân khu Tây Bắc. 

Tháng 6/1976, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh Quân khu 1. 

Tháng 1/1977, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân tộc Trung 

ương.  

Từ năm 1978 đến khi nghỉ hưu, đồng chí là Tư lệnh 

kiêm Chính ủy Tư lệnh Quân khu 2.  

Tháng 1/1980, đồng chí vinh dự được Đảng, Nhà 

nước phong quân hàm Trung tướng. 

Tháng 12/1984 được thăng quân hàm Thượng 

tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí vinh 

dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương 

Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Quân công hạng 

Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và 

nhiều danh hiệu cao quý. 

(Nguồn: Báo Cao Bằng điện tử - baocaobang.vn) 
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Phụ lục số 2 

DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐẶT TÊN 

Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ đi qua địa bàn Thành phố 
 (Ban hành kèm theo Đề án số        /ĐA-UBND  ngày       tháng 10  năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng) 

  

TT 

 

Tuyến 

đường cần 

đặt  

tên mới 

 

Xã, 

phường 

Vị trí xác định ĐẶT TÊN  

Điểm 

đầu 

điểm 

cuối 

Chiều 

dài 

(km) 

Chiều 

rộng 

(m) 

Tên  

dự kiến 
Lý do đặt tên 

1 

Tuyến đường 

tránh QL3 

(Đường đôi) 

Đề 

Thám, 

Sông 

Hiến 

Đường 

tròn  

Đề 

Thám 

Cầu  

Nà Cáp 
3,0 24,0 

Đường  

Hoàng 

Văn 

Thái 

Đồng chí Hoàng Văn Thái (1915 - 1986), tên thật là Ngô 

Quốc Bình, bí danh Hoàng Văn Xiêm, Hoàng Văn Thái; 

quê quán Tây An, Tiền Hải, Thái Bình. Ông là một thành 

viên của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, 

phụ trách công tác tình báo và kế hoạch tác chiến. Cách 

mạng tháng Tám thành công, ông được Chủ tịch Hồ Chí 

Minh trực tiếp giao nhiệm vụ tổ chức cơ quan Bộ Tổng 

tham mưu. 

 Năm 1948, Hoàng Văn Thái được phong quân hàm 

Thiếu tướng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, 

dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Tổng 

Quân ủy và Bộ Quốc phòng, Hoàng Văn Thái đã cùng cơ 

quan Bộ Tổng tham mưu triển khai triển khai công tác 

giúp trên chỉ đạo tác chiến và xây dựng lực lượng, góp 

phần xứng đáng vào thắng lợi chung... Miền Bắc được 

hoàn toàn giải phóng, trên cư vị Thứ trưởng Bộ Quốc 

phòng, Phó Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục 

Quân huấn, Hoàng Văn Thái đã tích cực chỉ đạo huấn 

luyện bộ đội, góp phần thực hiệnchủ trương xây dựng 

Quân đội nhân dân chính quy và hiện đại. Tháng 9/1958, 

ông được phong quân hàm Trung tướng. Tháng 10/1967, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1915
https://vi.wikipedia.org/wiki/1986
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TT 

 

Tuyến 

đường cần 

đặt  

tên mới 

 

Xã, 

phường 

Vị trí xác định ĐẶT TÊN  

Điểm 

đầu 

điểm 

cuối 

Chiều 

dài 

(km) 

Chiều 

rộng 

(m) 

Tên  

dự kiến 
Lý do đặt tên 

ông được lệnh vào Nam Bộ giữ chức vụ Phó Bí thư 

Trung ương Cục, Phó bí thư Quân ủy Miền, Tư lệnh Bộ 

chỉ huy Miền. Tại đây, ông đã cùng các đồng chí trong 

Trung ương Cục, Quân ủy Miền và Bộ chỉ huy Miền lãnh 

đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, 

các chiến dịch đánh bại cuộc hành quân Chen La 1, Chen 

La 2, Nguyễn Huệ ... giành thắng lợi to lớn. Sau Hiệp 

định Pa-ra (1973), ông trở lại cơ quan Bộ Tổng tham 

mưu với cương vị Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất 

phụ trách tác chiến và chi viên chiến trường. Năm 1974, 

Hoàng Văn Thái được phong quân hàm Thượng 

tướng. Đất nước hoàn toàn giải phóng, trên cương vị là 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Hoàng Văn Thái được phân 

công chỉ đạo công tác tổng kết chiến tranh, biên soạn lịch 

sử quân sự và tham gia chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa 

học và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Với đức độ, tài 

năng tổ chức và tinh thần trách nhiệm cao, ông đã được 

Thường vụ Quân ủy Trung ương phân công phụ trách 

công tác cán bộ và công tác nhà trường. Năm 1980, ông 

được phong quân hàm Đại tướng. Hoàng Văn Thái là Ủy 

viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa III đến 

khóa V; Ủy viên thường vụ Đảng ủy quân sự Trung 

ương; Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa VII. Với những 

công lao và cống hiến, ông đã được tặng thưởng: Huân 

chương Hồ Chí Minh; hai Huân chương Quân công 

(hạng Nhất và hạng Nhì); huân chương Chiến thắng hạng 

Nhất; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và nhiều 

huân, huy chương tiêu biểu; ngoài ra, ông còn được quân 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_bi%E1%BB%83u_Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam
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TT 

 

Tuyến 

đường cần 

đặt  

tên mới 

 

Xã, 

phường 

Vị trí xác định ĐẶT TÊN  

Điểm 

đầu 

điểm 

cuối 

Chiều 

dài 

(km) 

Chiều 

rộng 

(m) 

Tên  

dự kiến 
Lý do đặt tên 

đội một số nước anh em trao tặng nhiều Huân chương 

cao quý.  

 (Nguồn: Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân – 

NXB Quân đội nhân dân năm 2003) 

Trưởng thành trong lịch sử chiến đấu và chiến thắng đầy 

vinh quang của Quân đội, từ cán bộ Đội Việt Nam Tuyên 

truyền Giải phóng quân năm xưa vươn lên trở thành một 

tướng lĩnh tài năng, mưu lược. Tên ông xứng đáng được 

đặt cho tuyến đường quốc lộ đi qua Trung tâm hành 

chính của Tỉnh; đây là sự tri ân, ghi nhận công lao, cống 

hiến của ông đối với sự nghiệp cách mạng 

2 

 Tuyến 

đường Quốc 

lộ 3 

từ Km12 

thuộc địa 

phận xã 

Hưng Đạo 

đến Đường 

tròn Km5 

của phường 

Đề Thám 

Hưng 

Đạo,               

Đề Thám 

Km12 

thuộc 

địa phận 

xã Hưng 

Đạo 

Đường 

tròn  

Km5 của 

phường 

Đề Thám 

3,6 12,0 

Đường 

Lê 

Quảng 

Ba 

Lê Quảng Ba (1914 - 1988), tên thật là Đàm Văn 

Mông, người dân tộc Tày; Quê quán: Xã Sóc Hà, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.  

Tham gia cách mạng từ rất sớm, được kết nạp vào 

Đảng năm 1933. Mùa xuân Tân Tỵ, ngày 28/1/1941, 

đồng chí vinh dự là thành viên và là người bảo vệ, dẫn 

đường đoàn cán bộ đón Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh 

đạo cách mạng Việt Nam sau 30 năm bôn ba tìm đường 

cứu nước, cứu dân.Đồng chí là Đội trưởng Đội du kích 

Pác Bó - một trong những đội du kích tập trung đầu tiên 

trực tiếp bảo vệ các đồng chí cán bộ Trung ương và Bác 

Hồ, làm nhiệm vụ thông tin, liên lạc. 

Những năm 1946 - 1955, được Đảng tin tưởng 

giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Quảng Ba liên tục nắm giữ 

các cương vị trọng trách trong Quân đội nhân dân Việt 
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TT 

 

Tuyến 

đường cần 

đặt  

tên mới 

 

Xã, 

phường 

Vị trí xác định ĐẶT TÊN  

Điểm 

đầu 

điểm 

cuối 

Chiều 

dài 

(km) 

Chiều 

rộng 

(m) 

Tên  

dự kiến 
Lý do đặt tên 

Nam. Đồng chí là Khu trưởng Khu Hà Nội (nay là Quân 

khu Thủ đô); Chỉ huy trưởng Mặt trận Đông Bắc duyên 

hải; Tư lệnh vượt Thập Đại sơn giúp Hồng quân Trung 

Quốc tiêu diệt Quốc Dân Đảng; là Đại đoàn trưởng Đại 

đoàn 316, Tư lệnh Quân khu Việt Bắc.  

Năm 1958, đồng chí được Nhà nước phong hàm 

Thiếu tướng.  

Từ tháng 9/1960 đến năm 1971, đồng chí chuyển ngành 

công tác sang dân sự, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Lao động Việt Nam khóa I, II, III, Chủ nhiệm 

Ủy ban Dân tộc Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông 

nghiệp Trung ương. Trong quá trình công tác, đồng chí 

Lê Quảng Ba vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương 

Quân công hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Kháng 

chiến hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhì, 

Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất và nhiều 

danh hiệu cao quý khác 

(Nguồn: Báo Cao Bằng điện tử - baocaobang.vn) 

Ông là người dẫn đường và bảo vệ lãnh tụ Nguyễn Ái 

Quốc cùng đoàn cán bộ cách mạng về nước, qua cột mốc 

108 mùa Xuân năm 1941. Tuyến đường mang tên ông 

nằm trên Đường quốc lộ 3, bắt đầu từ Cửa ngõ Thành 

phố đến Trung tâm hành chính tỉnh Cao Bằng, nơi tụ hội 

của nhiều địa danh lịch sử. Tuyến đường vinh dự mang 

tên ông là nơi đón tiếp đầu tiên của Đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng đối với quý 

khách gần xa; đây là sự tri ân, kính trọng của toàn thể 
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đồng bào các dân tộc tỉnh nhà dành cho ông. 

3 

 

 

Tuyến đường 

Quốc lộ 34 

từ Km8 Đề 

Thám đến 

hết địa phận 

xã Hưng Đạo 

(đường đi 

Nguyên 

Bình) 

 

 

Hưng 

Đạo 

 

 

Km8 Đề 

Thám 

 

 

hết địa 

phận xã 

Hưng 

Đạo 

 

 

2,5 

 

 

8,0 

  

 

Đường 

Hoàng 

Sâm 

Đồng chí Hoàng Sâm (1915- 1968), Tên thật là Trần Văn 

Kỳ - Người Đội trưởng đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên 

truyền Giải phóng quân (Bí danh Hoàng Sâm do đích 

thân lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt cho ông thời kỳ hoạt 

động bên Trung Quốc).  

Quê quán: Làng Lệ Sơn, nay là làng Văn Hóa, huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ông được sắc phong quân 

hàm Thiếu tướng năm 1948 (một trong mười vị tướng 

đầu tiên của QĐND Việt Nam), có nhiều công lao đóng 

góp cho quân đội. Tháng 12 năm 1968, ông hy sinh tại 

chiến trường Bình - Trị - Thiên ở tuổi 53 khi mà tài năng 

quân sự đang vào độ tuổi chín và tiếp tục tỏa sáng.  

Thiếu tướng Hoàng Sâm là đại biểu Quốc hội khóa II và 

khóa III, ông đã được tặng thưởng Huân chương Hồ chí 

Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương 

Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương chiến công hạng 

Nhất, Huân chương Chiến thắng và Huân chương Quân 

kỳ Quyết thắng. 

(Nguồn: Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân – 

NXB Quân đội nhân dân năm 2003) 

Đây là tuyến đường đưa người dân và du khách đến với 

huyện Nguyên Bình, nơi có Khu rừng Trần Hưng Đạo, 

địa danh lịch sử ghi mốc son về sự kiện thành lập Đội 

Việt Nam tuyên truyền Giải phòng quân (tiền thân của 

QĐND Việt Nam ngày nay) – một trong ba Khu di tích 
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quốc gia đặc biệt của tỉnh Cao Bằng. Vì vậy, lấy tên vị 

danh tướng, người Đội trưởng đầu tiên đặt cho con 

đường này là sự tri ân, kính ngưỡng của Đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân các dân tộc Thành phố và tỉnh Cao 

Bằng dành cho ông. 

4 

Tuyến đường 

QL3 cũ qua 

đường tròn 

Đề Thám 

xuống đến 

ngã tư  

Nà Cáp 

Đề 

Thám, 

Sông 

Hiến 

Đường 

QL3 cũ 

(Khau 

Hân), 

 Đề 

Thám 

Ngã tư 

Nà Cáp, 

Sông 

Hiến 

3,8 10 
Đường 

Nam 

Long 

Đồng chí Vũ Nam Long, tên thật là Đoàn Văn Ưu (1921 

- 1999), người dân tộc Tày; quê quán: xã Đề Thám, thị xã 

Cao Bằng (nay là phường Đề Thám, thành phố Cao 

Bằng). 

Tham gia cách mạng từ năm 1940 tại quê nhà. Sau Hội 

nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII tại Pác Bó, thực hiện 

chủ trương của Trung ương Đảng và Lãnh tụ Nguyễn Ái 

Quốc, sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Cao Bằng, nhiều 

thanh niên đã lên đường sang Trung Quốc tham dự các 

lớp đào tạo cán bộ. Tháng 6/1941, Vũ Nam Long trở 

thành học viên Trường Quân sự Hoàng Phố (Trung 

Quốc). Tháng 1/1945, đồng chí vinh dự được kết nạp vào 

Đảng Cộng sản Việt Nam. Được Đảng và quân đội quan 

tâm đào tạo cán bộ chiến lược lâu dài, tháng 4/1946, 

đồng chí được cử đi học tại Liên bang Nga, học viên Học 

viện Quân sự Vôrôsilốp. Sau khi tốt nghiệp khóa học, từ 

tháng 12/1958, đồng chí là Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu 

trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh.Từ tháng 2/1961, đồng chí 

là Phó Tư lệnh Quân khu Tả Ngạn. Ttừ tháng 2/1962 là 

Phó Tư lệnh Quân khu 4, từ tháng 1/1964 là Tư lệnh 

Quân khu 4. Đến tháng 1/1967, đồng chí là Phó Tư lệnh 

Quân khu Trị - Thiên - Huế. Tháng 4/1974, đồng chí 

http://vi.wikipedia.org/wiki/1999
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0y
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=X%C3%A3_%C4%90%E1%BB%81_Th%C3%A1m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_B%E1%BA%B1ng
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được Đảng, Nhà nước phong quân hàm Thiếu tướng 

Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ tháng 6 - 11/1967, 

đồng chí được đề bạt làm Phó Giám đốc Học viện Quân 

sự, rồi Phó Giám đốc Học viện Quân sự cấp cao của Bộ 

Quốc phòng. 

Tháng 6/1981, đồng chí vinh dự được Đảng, Nhà nước 

phong hàm Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Suốt đời tận tụy phụng sự cho sự nghiệp giải phóng dân 

tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến lên xây dựng chủ 

nghĩa xã hội, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 

Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công 

hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất và 

nhiều danh hiệu cao quý khác. 

(Nguồn: Báo Cao Bằng điện tử - baocaobang.vn) 
Đây là một đoạn đường nằm trên tuyến đường quốc lộ 3 

(từng được mang tên Hữu nghị 3), nó đi qua vùng đất 

quê hương, nơi ông sinh ra và lớn lên. Bởi vậy, lấy danh 

xưng vị tướng tài ba của quân đội, người con ưu tú của 

quê hương thể hiện sự tri ân, kính ngưỡng của cấp ủy, 

chính quyền và toàn thể nhân dân các dân tộc Thành phố 

và tỉnh Cao Bằng. 
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5 

 Tuyến  

đường QL3 

từ đầu cầu 

Nà Cáp qua 

đường tròn 

Ngọc Xuân 

đi miền 

Đông hết địa 

phận phường 

Ngọc Xuân 

Ngọc 

Xuân 

Đường 

tròn 

Ngọc 

Xuân 

Hết địa 

phận 

phường 

Ngọc 

Xuân 

 

 

 

 

 

1,6 

 

 

 

 

 

12,0 

Đường  

Nguyễn  

Kim 

Hùng 

Đồng chí Nguyễn Kim Hùng (còn gọi là Nguyễn Khánh 

Đình).Quê quán: Xã Hoàng Tung (Hòa An).  

Tháng 3/1945, đồng chí tham gia Việt Minh và được bầu 

vào Ủy viên Ban Chấp hành Thanh niên cứu quốc xã 

Hoàng Tung, châu Hòa An.  

Tháng 4/1945, đồng chí gia nhập Giải phóng quân và 

theo học lớp quân chính kháng Nhật của Trường Quân 

chính.  

Tháng 5/1945, đồng chí vinh dự được kết nạp vào 

Đảng Cộng sản Việt Nam. Do yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ quân đội, tháng 4/1949, đồng chí là học viên sĩ 

quan tham mưu khóa 4 Trường Trung cấp Quân sự. Kết 

thúc khóa học, tháng 6/1950, đồng chí được phân công 

làm Trưởng Ban Trinh sát Sư đoàn 338. Tháng 5/1955, 

đồng chí được điều động làm công tác giảng dạy tại 

Trường Trung Cao cấp Quân sự, là Chủ nhiệm Khoa 

Trinh sát.  

Tháng 9/1959, đồng chí được cấp trên cử đi học tập, 

nghiên cứu tại Học viện Quân sự Nam Kinh (Trung 

Quốc). Sau khi trở về nước, từ tháng 10/1960 - 12/1961, 

đồng chí lần lượt đảm nhiệm các chức danh công tác: 

Chủ nhiệm Khoa Trinh sát Trường Quân sự cấp cao của 

Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Phòng Nghiên cứu học thuật 

thuộc Học viện Quân chính.  

Tháng 5/1965, đồng chí là cán bộ Cục Nghiên cứu 
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của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, từ 

đó, đồng chí được điều động vào chiến trường Tây 

Nguyên và được đề bạt làm Trưởng Ban Quân báo B3. 

Tháng 10/1968, đồng chí được đề bạt giữ chức Tham 

mưu phó B3 kiêm Trưởng Phòng Quân báo B3. Tháng 

2/1969, đồng chí được điều động ra miền Bắc công tác, 

đến tháng 5/1969 là Cục phó Cục Tình báo của Bộ Tổng 

Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 

11/1973, đồng chí được cấp trên giao làm Chủ nhiệm 

Trinh sát Quân đoàn 1.  

Tháng 2/1975, đồng chí là Cục phó Cục Tình báo Bộ 

Tổng Tham mưu.  

Tháng 4/1984, đồng chí vinh dự được Đảng, Nhà 

nước phong quân hàm Thiếu tướng Quân đội nhân dân 

Việt Nam. Đồng chí vinh dự được Nhà nước tặng thưởng 

Huân chương Quân công hạng nhì, hạng ba; 2 Huân 

chương Chiến công hạng Nhì; Huân chương Chiến thắng 

hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân 

chương Chiến sĩ Giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba. 

(Nguồn: Báo Cao Bằng điện tử - baocaobang.vn) 

Lấy tên ông đặt cho tuyến quốc lộ 3 đi vào khu vực miền 

Đông của tỉnh nhà thể hiện sự quan tâm, coi trọng của 

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Thành phố 

và tỉnh Cao Bằng đối với công lao, cống hiến của ông 

cho quê hương, đất nước 
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6 

Tuyến đường 

tỉnh lộ 209 từ 

Km0 (ngã ba 

đường Tân 

An) đi hết 

địa phận 

phường Hòa 

Chung, tiếp 

giáp xã Lê 

Chung, 

huyện Hòa 

An 

Hòa 

Chung 

từ Km0 

(ngã ba 

đường 

Tân An) 

tiếp giáp 

xã Lê 

Chung, 

huyện 

Hòa An 

2,8 8,0 

 

 

 

 

Đường  

Đàm 

Văn 

Ngụy 

 

Đồng chí Đàm Văn Ngụy (1927 - 2015), có bí danh Văn 

Chung, người dân tộc Tày; Quê quán: Xã Minh Khai, 

huyệnThạch An, tỉnh Cao Bằng. 

Năm 1942, khi mới tròn 15 tuổi, Đàm Văn Ngụy hăng 

hái tham gia Việt Minh, làm liên lạc viên cho cán bộ tự 

vệ bí mật của châu Thạch An.  

Tháng 1/1945, đồng chí gia nhập Đội Việt Nam Tuyên 

truyền Giải phóng quân tại Thất Khê, Tràng Định (Lạng 

Sơn), làm Tiểu đội phó, thuộc Đại đội 2. Đồng chí luôn 

hăng hái đi đầu, khắc phục khó khăn, không ngừng vươn 

lên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tháng 9/1947, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng 

Cộng sản Việt Nam. Kết thúc thắng lợi Chiến dịch Thu - 

Đông, tháng 12/1947, đồng chí là Trung đội phó của Đại 

đội 181 thuộc Trung đoàn 28; sau đó được điều động 

sang công tác tại Trung đoàn 174 (còn gọi là Trung đoàn 

Cao - Bắc - Lạng), giữ chức Quản trị trưởng, Trung đội 

trưởng của Đại đội 508. 

Tháng 7/1952, đồng chí được cử đi học tập, đào tạo tại 

Trường Lục quân Việt Nam khóa 7. Kết thúc khóa học, 

đồng chí được bổ nhiệm làm Đại đội trưởng, quyền Tiểu 

đoàn phó của Trung đoàn 176, Sư đoàn Bông Lau 316. 

 Đến tháng 1/1956, theo sự phân công của tổ chức, 

đồng chí đi học Trường Quân sự bộ binh cấp cao ở Trung 

Quốc. Trở về Việt Nam, tháng 2/1960, đồng chí được cấp 
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trên đề bạt giữ chức Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, sau 

đó là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174, Sư đoàn 316.  

Tháng 7/1956, đồng chí vinh dự được Nhà nước 

phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 

dân. Tháng 4/1960, đồng chí được điều động vào chiến 

trường B3, hoạt động trên Mặt trận Tây Nguyên. Hòa vào 

dòng thác cách mạng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 

Tết Mậu Thân năm 1968 của đồng bào miền Nam, tập 

kích vào các sào huyệt của địch làm rung chuyển Sài Gòn 

và các thành phố lớn; cũng trong năm đó, đồng chí được 

bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Sư đoàn 1, Mặt trận B2.  

Đầu những năm 1970, cuộc chiến đấu chống Mỹ 

cứu nước của Nhân dân ta bước vào thời kỳ quyết liệt 

nhất, đế quốc Mỹ không ngừng leo thang chiến tranh ra 

miền Bắc, chúng dùng lực lượng không quân tinh nhuệ, 

pháo đài bay B52 tàn phá hậu phương, ngăn chặn sự chi 

viện từ Bắc vào Nam. Cả miền Nam sục sôi đánh Mỹ, 

đồng chí Đàm Văn Ngụy được điều động giữ chức 

Quyền Tư lệnh Sư đoàn 7, sau đó là Đảng ủy viên, Chỉ 

huy phó Đoàn 301 thuộc Bộ Tư lệnh Miền. Dưới sự chỉ 

huy của đồng chí, Đoàn 301 đã chiến đấu anh dũng, lập 

công xuất sắc, chia lửa cùng hai miền Nam, Bắc, góp 

phần làm nên Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” ở 

Thủ đô Hà Nội, buộc đế quốc Mỹ phải trở lại bàn đàm 

phán tại Hội nghị Pa-ri, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa 

bình ở Việt Nam ngày 27/1/1973. 
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 Tháng 7/1973, đồng chí được phân công trở lại 

đơn vị, giữ chức Tư lệnh Sư đoàn 316. Sau Chiến dịch 

Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 

nhất Tổ quốc, cả nước cùng đi lên xây dựng chủ nghĩa xã 

hội. 

 Tháng 4/1976, đồng chí được phân công đảm 

nhiệm chức vụ Hiệu phó Trường Sĩ quan Chính trị, Phó 

Tư lệnh Quân khu 1.  

Từ tháng 9/1978 - 1979, đồng chí là Chỉ huy 

trưởng quân sự Mặt trận thống nhất ở Cao Bằng, trực tiếp 

chỉ đạo các lực lượng vũ trang, góp phần làm nên chiến 

thắng chiến tranh biên giới tháng 2/1979, giữ vững chủ 

quyền biên giới quốc gia trên toàn tuyến phía Bắc.  

 Tháng 01/1980, đồng chí được Đảng, Nhà nước 

phong quân hàm Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt 

Nam.  

Tháng 01/1981, đồng chí đảm nhiệm Phó Tư lệnh 

Quân khu 1.  

Tháng 12/1984, đồng chí vinh dự được thăng quân 

hàm Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam.  

Tháng 9/1985, đồng chí được cử đi học tại Học 

viện Quân sự Vô-lô-xi-lốp ở Liên Xô.  

Tháng 12/1986, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

VI, đồng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.  
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Tháng 4/1987, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức 

Tư lệnh Quân khu 1, đại biểu Quốc hội khóa VII.  

Tháng 6/1991, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

VII, đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng.  

Tháng 6/1996, đồng chí được bầu là Bí thư Đảng ủy 

Quân khu 1, đại biểu Quốc hội khóa VIII. Đến tháng 

1/1997, đồng chí nghỉ hưu theo chế độ. Quá trình tham 

gia quân ngũ, đồng chí đã lập nhiều chiến công xuất sắc, 

được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân 

công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhì, 

hạng Ba; Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất, 

Nhì, Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân 

chương Chiến thắng hạng Ba và nhiều danh hiệu cao quý 

khác. 

(Nguồn: Báo Cao Bằng điện tử - baocaobang.vn) 

Lấy tên người Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, vị 

tướng Tư lệnh đặt cho con đường Tỉnh lộ 209. Bởi lẽ, 

ông chính là người quyết định khai phá thêm một tuyến 

đường huyết mạch từ Thị xã Cao Bằng đi Canh Tân – 

Minh Khai thuộc huyện Thạch An, sang huyện Na Rì của 

tỉnh Bắc Cạn, đảm bảo cơ động trong trường hợp tuyến 

đường Quốc lộ số 4 bị chia cắt hay cô lập. Đây là sự tri 

ân, ghi nhận công lao, cống hiến dành cho cá nhân ông 

của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Thành 

phố và tỉnh Cao Bằng. 
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Phụ lục số 3 

DANH SÁCH 

Công trình công cộng dự kiến đặt tên trên địa bàn thành phố Cao Bằng 

 (Ban hành kèm theo Đề án số        /ĐA-UBND  ngày       tháng 10  năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng) 

 

TT Tên gọi   Xã, phường Vị trí xác định Lý do đặt tên 

1 

Quảng trường 

Pác Bó  

  

Phường Đề 

Thám, thành 

phố Cao 

Bằng 

Khu vực  

Trung tâm hành chính tỉnh 

Địa danh lịch sử: Di tích lịch sử Pác Bó nằm trên địa bàn xã 

Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Đây là địa điểm từng 

gắn với hoạt động của Bác trong giai đoạn đầu trở về Tổ quốc lãnh 

đạo Cách mạng (1941 - 1945). Đầu năm 1941, Nguyễn Ái Quốc 

cùng 5 đồng chí đã về nước và ở tại nhà ông Lý Quốc Súng, sau đó 

chuyển vào hang Cốc Bó, hang Lũng Lạn và lán Khuổi Nặm. Từ 

ngày 10 đến ngày 19/5/1941, đã diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng 

lần thứ 8. Hội nghị đã nhận định rõ tình hình trong nước và thế giới, 

quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng căn cứ địa cách 

mạng, phát triển chiến tranh du kích, khởi nghĩa vũ trang giành 

chính quyền trong cả nước. Cũng tại lán Khuổi Nặm II, Bác đã 

thành lập Báo Việt Nam độc lập.  

(Nguồn: Cục Di sản văn hóa - dsvh.gov.vn) 

Lấy tên địa danh lịch sử Pác Bó, nơi vinh dự đón lãnh tụ Nguyễn Ái 

Quốc - Hồ Chí Minh trở về nước trực tiếp trực tiếp lãnh đạo phong 

trào cách mạng sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu Nước, cứu Dân - 

thể hiện sự tri ân, đời đời ghi nhớ của Đảng bộ, chính quyền, nhân 

dân các dân tộc Thành phố và tỉnh Cao Bằng đối với vùng đất lịch 

sử, nơi cội nguồn cách mạng 

2 

Vườn hoa  

Hồ Chí Minh 

 

Phường Hợp 

Giang, 

thành phố 

Cao Bằng 

Vườn hoa trung tâm 

phường Hợp Giang,  

nơi có Tượng đài  

Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Lãnh tụ cách mạng: Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

02/9/1969 ), tên lúc nhỏ của Bác là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi 

học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng 

lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. 

Quê quán: Làng Kim Liên, xã Nam Liên (nay là xã Kim 
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TT Tên gọi   Xã, phường Vị trí xác định Lý do đặt tên 

Liên), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà ái quốc chân chính, nhà 

cách mạng sáng suốt, vị lãnh tụ thiên tài. Cuộc đời và sự nghiệp 

cách mạng của Người gắn liền với lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt 

Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng 

dân tộc của Nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh 

chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã 

hội.  

Năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên 

hợp quốc (UNESCO) đã tôn vinh Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải 

phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. 

(Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - dangcongsan.vn) 

Đây là địa danh có tính chất lịch sử, từng là vườn hoa duy nhất của 

Thị xã Cao Bằng trước kia với không gian xanh gồm những hàng 

cây cổ thụ trăm năm tuổi, nơi được lựa chọn đặt Tượng đài Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện chính trị, hoạt 

động văn hóa, nghệ thuật lớn cấp tỉnh, cấp quốc gia. Đặt tên Người 

cho công trình này thể hiện sự tôn kính, tri ân, đời đời tưởng nhớ 

của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thành phố và 

tỉnh Cao Bằng về công lao trời biển của lãnh tụ đối với non sống, 

đất nước, dân tộc (đặc biệt, Cao Bằng được Người coi như quê 

hương thứ hai). 
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