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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /BC-UBND Bảo Yên, ngày        tháng  02 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng  

trên địa bàn huyện Bảo Yên 

 

 Thực hiện văn bản số 132/SVHTTDL-QLVH ngày 03/02/2021 của Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai về việc báo cáo kết quả thực hiện 

việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai. 

 Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Yên báo cáo kết quả thực hiện việc đặt tên, 

đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Bảo Yên, cụ thể 

như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG 

 Trong những năm qua, huyện Bảo Yên đã có những bước phát triển mạnh 

mẽ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; trong đó hệ thống cơ 

sở hạ tầng, giao thông nội thị và các công trình công cộng từng bước được đầu tư, 

hoàn thiện và phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã 

hội, phục vụ đời sống dân sinh. Theo quy hoạch phát triển đô thị, nhiều tuyến 

đường đã, đang và sẽ được nâng cấp, xây dựng mới, trong đó có nhiều đường, 

phố đã xây dựng hoàn chỉnh, sắp xếp dân cư ổn định. Tuy nhiên, các đường 

chưa được đặt tên, có thời kỳ các hộ gia đình đã được đánh số nhưng nay không 

còn thực hiện, điều đó đã gây khó khăn cho công tác quản lý hành chính, quản lý 

đô thị và giao dịch của nhân dân. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Ngày 30/7/2015, UBND tỉnh Lào Cai đã Quyết định số 2376/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2015 về việc đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thị 

trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ngay sau đó, UBND huyện Bảo 

Yên đã tiến hành công bố quyết định và lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan 

tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân các dân tộc trong huyện và triển khai thực 

hiện việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Phố 

Ràng theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của các cấp. 

 - UBND huyện ban hành các văn bản: 

 + Phương án đặt tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn 

Phố Ràng, huyện Bảo Yên. 

 + Văn bản số 619/UBND-VHTT ngày 05/6/2015 của UBND huyện Bảo 

Yên về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Phương án đặt tên đường phố, công 

trình công cộng trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên. 
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 + Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 20/7/2015 của UBND huyện Bảo Yên 

về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Phố 

Ràng, huyện Bảo Yên. 

 + Báo cáo số 269/BC-UBND ngày 20/7/2015 của UBND huyện Bảo Yên 

về Hiện trạng và phương án tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn 

thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên. 

 + Văn bản số 940/UBND-VHTT ngày 11/8/2015 của UBND huyện Bảo 

Yên về việc lắp đặt biển tên dường, phố, công trình công cộng và biển số nhà 

trên địa bàn thị trấn Phố Ràng. 

 + Tờ trình số 259/TTr-UBND ngày 04/9/2015 của UBND huyện Bảo Yên 

về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Phố 

Ràng, huyện Bảo Yên. 

+ Báo cáo số 344/BC-UBND ngày 04/9/2015 của UBND huyện Bảo Yên 

về Hiện trạng và phương án tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn 

thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên. 

+ Văn bản số 1603/UBND-VHTT ngày 13/11/2018 của UBND huyện 

Bảo Yên về việc đặt biển ngõ, tên ngõ và biển số nhà tại các ngõ trên địa bàn thị 

trấn Phố Ràng. 

- Căn cứ thực hiện: 

+ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc 

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

+ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, 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 11/7/2005 của 

Chính phủ. 

 Đánh giá chung: Với ý nghĩa thiết thực là công trình chào mừng Đại hội 

Đảng bộ huyện Bảo Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội Đảng bộ 

các cấp, UBND huyện Bảo Yên luôn quan tâm sâu sát lãnh đạo, chỉ đạo xuyên 

suốt trong quá trình triển khai việc đặt tên đường, phố và công trình cộng trên 

địa bàn thị trấn Phố Ràng. Đồng thời, thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo, kiểm tra 

của Huyện uỷ - HĐND huyện và sự hướng dẫn chuyên môn của các Sở, Ban 

ngành tỉnh.  

2. Thực trạng các tuyến đường, phố, công trình công cộng 

* Thực trạng các tuyến đường, phố: Tính đến nay, trên địa bàn thị trấn 

Phố Ràng có tổng số 03 đường và 29 phố đều đã được đặt tên, gắn biển theo 

đúng quy định không có hiện tượng trùng tên hay không phải điều chỉnh, trong 

đó: 

 - Tên đường (có 03 đường): Đặt tên theo nhân vật lịch sử. 

 - Tên phố (29 phố): 

 + Tên phố theo tên của nhân vật lịch sử: 06 phố. 

 + Tên phố gắn với các liệt sỹ, nhà hoạt động cách mạng của đất nước, địa 

phương: 09 phố. 
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 + Tên phố đặt theo sự kiện, địa danh tiêu biểu: 03 phố. 

 + Tên phố đặt theo tên nhà văn, nhạc sỹ, nghệ sỹ: 04 phố. 

 + Tên phố đặt theo tên gọi dân gian, tên quen gọi: 07 phố. 

 * Các công trình công cộng: Tổng số các công trình công cộng trên địa 

bàn huyện là 14, trong đó: Đã có 13 công trình được đặt tên, còn 01 công trình 

mới hoàn thiện cuối năm 2020 chưa được đặt tên. 

 Tên 12 công trình cộng: 

 + Nhà văn hoá huyện: Nhà văn hoá huyện Bảo Yên. 

 + Sân nhà văn hoá: Sân Quảng trường huyện Bảo Yên. 

 + Sân vận động: Sân vận động huyện Bảo Yên. 

 + Cầu cứng qua sông Chảy: Cầu Hạnh phúc. 

 + Cầu Phố Ràng (nằm trên QL 70, thuộc Tổ dân phố 6B). 

 + Cầu Lự 1 (nằm trên QL 70, thuộc Tổ dân phố 7A và 6B). 

 + Cầu Lự 2 (nằm trên QL 70, thuộc Tổ dân phố 8B). 

 + Cầu Trắng (nằm trên QL 70, thuộc Tổ dân phố 2B). 

 + Cầu Mác (nằm trên QL 70, thuộc Tổ dân phố 9D). 

 + Cầu Đen (thuộc Tổ dân phố 3A). 

 + Cầu treo Phố Ràng. 

 + Chợ: Chợ Phố Ràng (đặt theo tên địa danh đã quen gọi). 

3. Công tác quy hoạch mạng lưới đường, phố và công trình công cộng 

 Công tác quy hoạch mạng lưới đường, phố và công trình công cộng trên 

địa bàn đã được quy hoạch theo quy hoạch phát triển đô thị Phố Ràng. Từ đó, 

nhiều tuyến đường đã được nâng cấp, xây dựng mới, trong đó có các tuyến 

đường đã được xây dựng hoàn chỉnh, sắp xếp dân cư ổn định.  

4. Việc thực hiện quy trình lấy ý kiến về việc đặt tên, đổi tên đường, 

phố và công trình công cộng 

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ và  

Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - 

Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), UBND huyện đã thành lập 

Tổ công tác xây dựng Phương án đặt tên đường, phố và các công trình công 

cộng trên địa bàn thị trấn Phố Ràng trên cơ sở lựa chọn trong ngân hàng dữ liệu 

về tên đường phố của Tỉnh, các tên địa danh dân gian nhân dân quen gọi để xây 

dựng dự thảo phương án tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị 

trấn Phố Ràng trình Thường vụ Huyện ủy và tổ chức xin ý kiến thống nhất của 

các cơ quan, ban, ngành trong huyện, tỉnh về nội dung dự thảo phương án. Đồng 

thời, công bố công khai dự kiến phương án đặt tên trên hệ thống truyền thanh, 

trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, huyện, triển khai đến các tổ dân phố để xin 

ý kiến nhân dân. Nhìn chung, đa số nhân dân đều nhất trí với phương án dự 

thảo. Một số tên đường phố nhân dân không nhất trí, huyện đã lựa chọn tiếp thu, 

bổ sung tên đường phố để thay thế cho phù hợp. 

Quy trình thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu và tuân theo các nguyên tắc 

đặt tên cơ bản sau: 
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- Đặt theo tên các nhân vật lịch sử của dân tộc từ thời dựng nước đến nay 

đã được Đảng, Chính phủ và nhân dân suy tôn, thừa nhận (bao gồm: tên các vị 

vua, các vị lãnh tụ, các nhà hoạt động cách mạng tiêu biểu, danh tướng, danh sĩ, 

danh nhân, anh hùng quân đội...) 

- Đặt theo tên địa danh cổ, địa danh có ý nghĩa và giá trị tiêu biểu về lịch sử 

- văn hóa của địa phương 

- Đặt theo tên sự kiện lịch sử, tên di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng 

cảnh có giá trị tiêu biểu của địa phương. 

Việc lựa chọn ưu tiên các nhân vật lịch sử xuất xứ và công trạng gắn liền 

với huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai; vị trí hình thành khu dân cư và qui mô của 

con đường tương xứng với công trạng của từng nhân vật, đồng thời tìm hiểu 

mức ảnh hưởng của nhân vật trong các thời kỳ lịch sử nhằm tạo được sự xuyên 

suốt dòng chảy lịch sử của dân tộc thông qua hệ thống đặt tên đường, phố và 

công trình công cộng. 

5. Quá trình thực hiện đặt tên đường, phố và các công trình công công trên 

địa bàn thị trấn Phố Ràng của UBND huyện Bảo Yên luôn triển khai đảm bảo 

đúng các quy định về việc gắn biển tên đường, phố và công trình công cộng sau 

khi Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Đến nay, công tác đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa 

bàn huyện cơ bản đã hoàn thành. Chỉ còn duy nhất 01 công trình chưa được đặt 

tên do mới được xây dựng hoàn thành vào cuối năm 2020. Đồng thời, việc đặt 

tên đường, phố và các công trình công cộng trên địa bàn sẽ thúc đẩy công tác 

quản lý đô thị, quản lý hành chính theo hướng văn minh, hiện đại, tạo điều kiện 

cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động, giao dịch kinh tế, văn hoá, xã hội, xây 

dựng nếp sống văn hoá, văn minh. Thông qua việc đặt tên đường, phố và công 

trình công cộng sẽ góp phần giáo dục truyền thống văn hoá, ghi nhớ công ơn các 

thế hệ cha ông đã có công mở mang bờ cõi, gìn giữ và bảo vệ non sông đất 

nước. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện việc đặt tên, đổi tên đường, phố và 

công trình công cộng trên địa bàn thị trán Phố Ràng của Uỷ ban nhân dân huyện 

Bảo Yên./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hoá, TT&DL tỉnh Lào Cai; 

- Thường trực UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Dũng 
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BIỂU THỐNG KÊ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ, CÔNG TRÌNH  

CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO YÊN 
(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày       /02/2021 của UBND huyện Bảo Yên) 

 

STT Nội dung, số lượng 

1 Tổng số 

tuyến 

đường đã 

được đặt 

tên theo 

quy định 

Số đường 

đã được đặt 

tên nhưng 

chưa được 

công nhận 

của cơ quan 

có thẩm 

quyền 

Số đường 

chưa 

được đặt 

tên 

Số đường 

chưa đặt 

tên 

Số đường 

đề nghị 

đặt tên 

trong thời 

gian tới 

Số đường 

đề nghị 

đổi tên 

Ghi chú 

03 0 0 0 0 0  

2 Tổng số 

tuyến  phố 

đã được 

đặt tên 

theo quy 

định 

Số phố đã 

được đặt 

tên nhưng 

chưa được 

công nhận 

của cơ quan 

có thẩm 

quyền 

Số phố 

chưa 

được đặt 

tên 

Số phố 

chưa đặt 

tên 

Số phố 

đề nghị 

đặt tên 

trong thời 

gian tới 

Số phố 

đề nghị 

đổi tên 

 

29 0 0 0 0 0  

3 Tổng số 

công trình 

công cộng 

được đặt 

tên theo 

quy định 

Số công 

trình công 

cộng đã 

được đặt 

tên nhưng 

chưa được 

công nhận 

của cơ quan 

có thẩm 

quyền 

Số công 

trình 

công 

chưa 

được đặt 

tên 

Số công 

trình 

công 

cộng 

chưa 

được đặt 

tên 

Số công 

trình 

công 

cộng đề 

nghị đặt 

tên trong 

thời gian 

tới 

Số công 

trình 

công 

cộng đề 

nghị đổi 

tên 

 

13 0 0 01 01 0  
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