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Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cao Bằng lần 

thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng xây dựng 

Đề án "Đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố 

Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng" (sau đây gọi tắt là Đề án), bao gồm các nội dung cụ 

thể như sau: 

 

Phần thứ nhất  

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN  

 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 1. Nội dung tại Khoản 1, Điều 4, Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và 

công trình công cộng (ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 

11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ) xác định: “Tất cả các đường, phố và công 

trình công cộng trong thành phố, thị xã, thị trấn được xây dựng theo quy hoạch 

đô thị, được sử dụng ổn định thì được xem xét để đặt tên”. 

2. Thành phố Cao Bằng trực thuộc tỉnh Cao Bằng, được thành lập theo 

Nghị Quyết số 60/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, gồm 11 

đơn vị hành chính (08 phường, 03 xã ), với tổng diện tích tự nhiên 10.760 ha, 

dân số 73.607 người (số liệu năm 2019). Thành phố đang trong quá trình vừa 

quy hoạch, vừa xây dựng, định hướng mục tiêu “một trục, ba trung tâm” xây 

dựng thành phố văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc đặc trưng đô thị miền 

núi. Như vậy, việc định danh và định vị những tuyến đường, tuyến phố và công 

trình công cộng trên địa bàn quản lý là một yêu cầu bắt buộc đối với một đô thị; 

một mặt, đảm bảo phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước; mặt khác, đáp ứng 

nhu cầu khai thác, sử dụng của người dân và du khách. 

3. Hiện nay, trong không gian đô thị của Thành phố, các tuyến đường, 

phố và công trình công cộng đã được đặt tên chủ yếu nằm ở các phường Hợp 

Giang, Sông Bằng, Sông Hiến và Tân Giang; trên địa bàn các phường, xã còn lại 

chưa được sắp xếp đặt tên. Trong quy hoạch phát triển của Thành phố hiện tại 

và tương lai, nhiều khu đô thị mới được hình thành, nhiều tuyến phố, tuyến 

đường và công trình công cộng mới được đầu tư xây dựng nhưng chưa được đặt 
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tên; đây là những tồn tại, bất cập cần sớm được quan tâm xem xét, lựa chọn 

phương án giải quyết phù hợp. 

4. Ngày 13 tháng 8 năm 2019, Tỉnh ủy Cao Bằng ban hành Đề án số 19-

ĐA/TU về đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử trên quê 

hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019-2025, xác định mục tiêu "nhằm 

thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, của cả hệ thống 

chính trị trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa 

của mảnh đất và con người Cao Bằng; khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của 

mỗi người dân đối với quê hương, đất nước..." 

5. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nêu trên, có thể khẳng định: Xây dựng 

Đề án "Đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố 

Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng" là việc làm thực sự cần thiết, nhằm góp phần thực 

hiện hiệu quả công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện thuận lợi 

cho các tổ chức, cá nhân, người dân địa phương và du khách trong giao dịch 

kinh tế, văn hoá, xã hội; đồng thời, thông qua việc lựa chọn đặt tên đường, phố 

và công trình công cộng với các tên gọi có ý nghĩa, hàm chứa các giá trị lịch sử - 

văn hóa sẽ góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, nâng cao ý thức 

tự lực, tự cường, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào cho Nhân dân các 

dân tộc Thành phố và tỉnh Cao Bằng. 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

 1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

 2. Luật Giao thông đường bộ năm 2008; 

 3. Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; 

 4. Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính 

phủ về ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;  

 5. Nghị định số 38/2010/NĐ-CP, ngày 07 tháng 4 năm 2010 về quản lý 

không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; 

 6. Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT, ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ 

trưởng 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 ngày 11 tháng 7 

năm 2005 của Chính phủ; 

 7. Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2018 

của Bộ Giao thông vận tải: Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ; 

8. Thông tư số 04/VBHN-BGTVT, ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Bộ 

Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý 

và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
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 9. Đề án số 19-ĐA/TU ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng 

về đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử trên quê hương 

cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019-2025 

 10. Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về Phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao 

Bằng đến năm 2030; 

 11. Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Bằng đến năm 2020 và định hướng đến năm 

2030; 

 12. Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và 

công trình cộng cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

 13. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cao Bằng lần thứ 

XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 

Phần thứ hai 

NỘI DUNG ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG; 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

 

I. NỘI DUNG ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG 

CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

1. Đổi tên đường đã được đặt tên, gắn biển  

- Phương án đổi tên: "Đường Pác Bó": Tuyến đường trước đó bắt đầu từ 

đường tròn Sông Bằng qua khu dân cư theo đường tỉnh lộ 203 lên hết địa phận 

phường Ngọc Xuân, nay có sự thay đổi hết địa phận xã Vĩnh Quang (chia ra làm 

2 đoạn đường và dự kiến đặt tên), cụ thể như sau: 

 + Tuyến đường mới được tính từ ngã tư đầu cầu Bằng Giang (đường tròn 

Sông Bằng) đến đường tròn Ngọc Xuân dự kiến đặt tên là "Đường Lê Thùy" - 

Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, tên thật là Lê Văn Lộc (1922 - 

1999), ông là người dân tộc Tày, quê ở xã Dân chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng; chiều dài tuyến đường còn lại 2,4 km, rộng 8,0 m. 

+ Phần còn lại của "Đường Pác Bó" trên địa bàn phường Ngọc Xuân 

(chiều dài 2,2km; rộng 8,0m) hợp nhất với tuyến đường Tỉnh lộ 203 đi qua địa 

bàn xã Vĩnh Quang và xã Hưng Đạo đề xuất mang tên mới "Đường Vũ Lập"; 

Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, tên thật là Nông Văn Phách (1924-

1987), dân tộc Tày; quê xã Vĩnh Quang, huyện Hòa An (nay thuộc thành phố 

Cao Bằng). 

- Lý do: 

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/wiki/Cao_B%E1%BA%B1ng
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+ 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. 

+ Quán triệt sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền Thành phố, 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. 

(Chi tiết tại Phụ lục số 01) 

2. Các tuyến đường, công trình công cộng cần đặt tên và gắn biển. 

a) Dự kiến đặt tên tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ đi qua địa bàn Thành phố, 

các tuyến đường huyết mạch trong nội thành, gồm: 06 tuyến đường. 

- Tuyến đường tránh quốc lộ 3: Đoạn từ Đường tròn Km5 Đề Thám đến 

đầu cầu Nà Cáp thuộc phường Sông Hiến; Dự kiến đặt tên "Đường Hoàng Văn 

Thái"- Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, tên thật là Ngô Quốc Bình, bí 

danh Hoàng Văn Xiêm, Hoàng Văn Thái (1915 - 1986), quê quán Tây An, Tiền 

Hải, Thái Bình; chiều dài 3,0km, rộng 24,0m. 

- Tuyến đường quốc lộ 3: Đoạn từ đường tròn Km5, phường Đề Thám đi 

hết địa phận xã Hưng Đạo (giáp với xã Bạch Đằng, huyện Hòa An); Dự kiến đặt 

tên "Đường Lê Quảng Ba", Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, tên thật 

là Đàm Văn Mông (1914 - 1988), dân tộc Tày, quê quán xã Sóc Hà, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng; chiều dài 3,6km, rộng 12,0m. 

- Tuyến đường quốc lộ 34B: Đoạn từ Km8 xã Hưng Đạo đi các huyện 

miền Tây tiếp giáp xã Hoàng Tung huyện Hòa An; Dự kiến đặt tên "Đường 

Hoàng Sâm" - Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, 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). Tên thật là Trần Văn Kỳ (1915-1968), quê quán tại làng Lệ Sơn, nay là 

làng Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; chiều dài 2,5km, rộng 8,0m. 

- Tuyến đường quốc lộ 3 (cũ): Đoạn từ Khau Hân đi qua Đường tròn Km5 

Đề Thám đến ngã tư Nà Cáp thuộc phường Sông Hiến; Dự kiến đặt tên "Đường 

Nam Long" - Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, tên thật là Đoàn Văn 

Ưu (1921 - 1999), dân tộc Tày, quê quán tại xã Đề Thám, thị xã Cao Bằng (nay 

là phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng); chiều dài 3,8km, rộng 10,0m. 

- Tuyến đường quốc lộ 3: Đoạn từ đầu cầu Nà Cáp qua đường tròn Ngọc 

Xuân đi vào các huyện miền Đông của tỉnh; Dự kiến đặt tên "Đường Nguyễn 

Kim Hùng" - Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Kim 

Hùng (còn gọi là Nguyễn Khánh Đình), quê ở xã Hoàng Tung (Hòa An); chiều 

dài 1,6km, rộng 12,0m. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1915
https://vi.wikipedia.org/wiki/1986
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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- Tuyến đường tỉnh lộ 209: Đoạn từ Km0 (ngã ba đường Tân An) đi hết 

địa phận phường Hòa Chung, tiếp giáp xã Lê Chung, huyện Hòa An; Dự kiến 

đặt tên "Đường Đàm Văn Ngụy" - Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, 

hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang 

nhân dân", bí danh Văn Chung (1927-2015), dân tộc Tày, quê tại xã Minh Khai, 

huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; chiều dài 2,8km, rộng 8,0m. 

(Chi tiết tại Phụ lục số 02) 

 b) Công trình công cộng cần đặt tên và gắn biển: Tổng cộng 02 công trình 

công cộng, gồm:  

 - Quảng trường tại Khu trung tâm hành chính tỉnh, phường Đề Thám: Dự 

kiến đặt tên "Quảng trường Pác Bó". 

- Vườn hoa trung tâm tại phường Hợp Giang, nơi có Tượng đài Chủ tịch 

Hồ Chí Minh: Dự kiến đặt tên "Vườn hoa Hồ Chí Minh". 

(Chi tiết tại Phụ lục số 03) 

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Hoàn thành việc xây dựng dự thảo Đề án 

a) Thời gian: Quý I và quý II năm 2022. 

b) Nội dung hoạt động:  

- Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án (Tổ 

trưởng là Phó Chủ tịch UBND Thành phố; bộ phận Thường trực là phòng Văn 

hóa và Thông tin); Tổ công tác tiến hành xây dựng Dự thảo Đề án theo Đề 

cương được Lãnh đạo Thành phố phê duyệt.  

- Lấy ý kiến đóng góp của các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND 

Thành phố và UBND các xã/phường trên địa bàn cho Dự thảo Đề án (lần 1). 

- Thông qua Dự thảo Đề án, lấy ý kiến đóng góp của Thường trực Thành 

ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (lần 2); 

- Trình xin ý kiến đóng góp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Dự thảo Đề án (lần 3). 

- Tổ chức Hội nghị tư vấn, lấy ý kiến các sở, ban ngành, các nhà nghiên 

cứu, các nhà cách mạng lão thành, lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ cho 

Dự thảo Đề án; Tổng hợp ý kiến góp ý, bổ sung, chỉnh lý Dự thảo Đề án (lần 4). 

2. Trình các cấp thẩm quyền, phê duyệt Đề án  

a) Thời gian: Quý III và IV năm 2022. 

b) Nội dung hoạt động:  

- Thực hiện đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Cao 

Bằng, lấy ý kiến Nhân dân xóm, tổ dân phố (lần 5); tổng hợp ý kiến góp ý cho 

Dự thảo Đề án;  
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- Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng tư vấn tỉnh xem xét, thẩm 

định Dự thảo Đề án; tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung (lần 6); 

- Trình Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình lên HĐND tỉnh Cao 

Bằng ban hành Nghị quyết phê chuẩn Đề án. 

3. Tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án 

a) Thời gian: Quý I năm 2023. 

b) Nội dung hoạt động: Triển khai việc gắn biển tên đường, phố và công 

trình công cộng trên địa bàn Thành phố sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt theo luật định. 

4. Xác định nguồn kinh phí  

a) Kinh phí xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Đặt tên đường, phố và 

công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cao Bằng được bố trí một phần từ 

nguồn ngân sách Nhà nước. 

b) Thực hiện xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội (xác định đây là 

nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đơn vị; kêu gọi sự chung tay, 

đóng góp từ hộ gia đình đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trên địa bàn Thành phố) đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án. 

 

Phần thứ tư 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Đề nghị cơ quan Thành ủy  

a) Chủ trì thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân Thành 

phố trong quá trình triển khai xây dựng Đề án "Đặt tên, đổi tên đường và công 

trình công cộng trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng" đúng quy 

trình, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. 

b) Thông qua chủ trương thực hiện công tác xã hội hóa, cho phép Ủy ban 

nhân dân Thành phố huy động các nguồn lực ngoài ngân sách phục vụ công tác lắp 

đặt biển tên đường và công trình công cộng sau khi Đề án được phê duyệt theo luật 

định. 

2. Các phòng, ban, đoàn thể Thành phố 

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ công tác, chủ động phối hợp triển khai 

thực hiện các nội dung của Đề án. 

b) Chủ trì lấy ý kiến tham gia, đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động cho việc lựa chọn, đặt tên, đổi tên đường và công trình công 

cộng trên địa bàn Thành phố. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường 
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a) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung, ý nghĩa và giá trị 

của Đề án tới cộng đồng dân cư trên địa bàn quản lý; tích cực kêu gọi, huy động 

sự chung tay, đóng góp của toàn xã hội. 

b) Dân chủ, khách quan, cầu thị khi tổ chức tuyên truyền, thu thập thông 

tin phản hồi của quần chúng nhân dân đối với việc lựa chọn, đặt tên đường, phố 

và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố; kịp thời tổng hợp ý kiến 

chuyển tới cơ quan chuyên môn để cùng xem xét, đánh giá. 

II. KẾT LUẬN 

1. Đề án "Đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn 

thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng" được xây dựng đảm bảo tuân thủ đầy đủ 

các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị 

của Thành phố và quy hoạch vùng của tỉnh Cao Bằng. 

2. Trong quá trình xây dựng Đề án, những sự kiện lịch sử tiêu biểu của đất 

nước, địa phương, các tướng lĩnh có nhiều đóng góp cho đất nước và quê hương 

Cao Bằng, đã được xác lập và vinh danh, thể hiện sự tri ân, kính ngưỡng và ghi 

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

Bằng đối với những công lao, cống hiến của những con người, những giá trị lịch 

sử, văn hóa của những sự kiện, vùng đất đã đi vào lịch sử dân tộc, được khắc ghi 

trong tâm khảm của mỗi người dân. 

3. Việc triển khai thực hiện Đề án sẽ tạo nền tảng bền vững cho công tác 

quản lý đô thị của cơ quan chuyên trách cũng như nhu cầu ứng dụng của người 

dân và du khách; qua đó, giúp cho công tác quản lý hành chính thêm phần tiện 

ích, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước; đồng thời, nâng cao chất 

lượng giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương, đất nước cho các 

thế hệ của Thành phố và tỉnh Cao Bằng mãi mãi sau này. 

Trên đây là Đề án "Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng 

trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng” của Ủy ban nhân dân thành 

phố Cao Bằng./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

- Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và 

công trình công cộng tỉnh Cao Bằng; 

- Các sở, ngành cấp Tỉnh: Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Tài chính; Xây dựng; Giao thông vận tải; 

- Viettel Cao Bằng;  

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Các phòng, ban, đoàn thể Thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Quốc Trung 
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