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BÁO CÁO
Kết quả rà soát đặt tên đường, phố, công trình công trình
trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên
(Báo cáo trình kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khoá XVII nhiệm kỳ 2021-2026)
Thực hiện Văn bản số 4060/UBND-VX ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Lào
Cai về việc tăng cường công tác đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công
cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện, Lãnh đạo
UBND huyện và căn cứ vào tình hình thực tế. UBND huyện báo cáo HĐND huyện
kết quả rà soát đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Phố
Ràng, huyện Bảo Yên. UBND huyện báo cáo như sau:
I. THỰC TRẠNG VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ, CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN PHỐ RÀNG
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.
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
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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.
Xác định việc đặt tên các đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn
thị trấn Phố Ràng là yêu cầu cần thiết, phải được thực hiện khẩn trương nhưng
phải hết sức thận trọng, đảm bảo tính khoa học, tính xã hội và sự ổn định lâu dài.
Mặt khác, việc họp thống nhất giữa các cơ quan liên quan và đặc biệt là xin ý kiến
nhân dân đã được triển khai rộng rãi. Do đó, việc đặt tên cho đường, phố và công trình
công cộng nhằm làm tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính theo hướng văn
minh, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi 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 đấu tranh cách mạng, truyền thống văn hóa, ghi nhớ công ơn các thế hệ cha
ông đã có công mở mang bờ cõi, gìn giữ, xây dựng và bảo vệ non sông đất nước.
Ngày 30/7/2015, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 2376/QĐUBND 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. Theo đó, đặt tên 03 tuyến
đường (Nguyễn Tất Thành, Võ Nguyên Giáp, Ngô Quyền), 29 Tuyến phố, 12
công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên. Và đến nay,
các tên đường, tên phố đã trở nên quen thuộc và đi vào tiềm thức, đời sống hàng
ngày của nhân dân thị trấn Phố Ràng nói riêng và của nhân dân huyện Bảo Yên
nói chung. Có thể nói rằng, việc đặt tên đường, tên phố đã giúp cho công tác quản
lý hành chính, quản lý đô thị và giao dịch của nhân dân được thuận lợi hơn.
Tuy nhiên hiện nay, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cùng với việc mở rộng đô
thị thị trấn Phố Ràng đã và đang dần xuất hiện các Khu Dân cư mới, các tuyến
Phố Mới. Hiện tại tuyến phố T2, T3, T4, T5 – Khu đô thị Hoa Ban- Tổ dân
phố 3B; Tuyến phố D1- Tổ dân phố 7 đã hình thành và chưa được đặt tên. Năm
2021 huyện Bảo Yên cũng đưa vào sử dụng 03 Tiểu công viên tại các khu 4A, 6B
và 3B nhưng chưa được đặt tên. Mặt khác, theo quy định mới, thì việc đặt tên
đường, phố và các công trình công cộng phải được HĐND tỉnh Lào Cai ban hành
Nghị quyết thông qua.
Do vậy, trong năm 2022, việc đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên
địa bàn thị trấn Phố Ràng sẽ được Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Bảo Yên bàn,
thống nhất, xin ý kiến nhân dân và trình HĐND tỉnh Lào Cai thông qua Nghị
quyết mới về đặt tên đường, phố, công cộng trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện
Bảo Yên.
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II. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN ĐẶT TÊN
Sau khi tham vấn ý kiến của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai (
Cơ quan thường trực việc đặt tên đường phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai). UBND
huyện Báo cáo các ông/bà đại biểu HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 20212026 như sau:
1. Đề nghị giữ nguyên hiện trạng Tên của 03 tuyến đường (Nguyễn Tất
Thành, Võ Nguyên Giáp, Ngô Quyền), 29 Tuyến phố theo Quyết định số 2376/QĐUBND 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 và bổ sung thêm 05 tuyến
phố mới và 03 công trình công cộng mới.
Lý do: các tuyến đường, phố đã được thẩm định gắn biển, cấp biển số nhà
trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, hiện nay nhân dân cũng đã quen với việc giao dịch
với tên đường, tên phố, biển số nhà. Mặt khác, nếu thay đổi tên Phố sẽ dẫn đến
thay đổi biển tên số nhà, gây lãng phí cho nhân dân.
2. Đề xuất đặt tên các Tuyến phố mới hiện nay chưa được đặt tên
- Việc đặt tên các tuyến phố mới, UBND huyện giao Phòng Văn hoá và
Thông tin nghiên cứu, tham vấn ý kiến nhân dân thị trấn Phố Ràng lựa chọn 03
Phương án Tên (lựa chọn trong Ngân hàng Dữ liệu Tên đường, phố, công trình
công cộng tỉnh Lào Cai), cụ thể như sau:
2.1. Tuyến đường T2 – Chiều dài 417m – Khu Đô thị Hoa Ban - Tổ dân
phố 3B – Thị trấn Phố Ràng
STT

Phương án 1

Phương án 2

Phương án đặt tên

Ý nghĩa việc đặt tên

Người còn trẻ, đang ở độ tuổi trưởng thành. Là
lực lượng to lớn, là nguồn lực dồi dào, mạnh mẽ
PHỐ THANH NIÊN thúc đẩy sự phát triển xã hội hiện tại và là người
chủ tương lai của đất nước.

PHỐ MỚI

Phương án 3 PHỐ XUÂN THUỶ

Là tên địa danh quen gọi đã đi vào tiềm thức
nhân dân.
Xuân Thủy (1912-1985), Tên thật Nguyễn
Trọng Nhâm, nhà hoạt động chính trị, nhà ngoại
giao Việt Nam. Quê: xã Xuân Phương, huyện Từ
Liêm, Hà Nội. Hoạt động cách mạng từ 1932.
Gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương (1941).
Bị đế quốc Pháp cầm tù nhiều lần (1938 - 1943).
Chủ tịch đầu tiên Hội Nhà báo Việt Nam và khóa
tiếp theo. Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm
tổng thư kí (1981 - 1982). Cán bộ lãnh đạo chủ

4
chốt của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam
(1945 - 85). Là nhà ngoại giao nổi tiếng, đã đóng
góp quan trọng trên mặt trận ngoại giao của
Đảng, Nhà nước, phong trào hòa bình thế giới
và đoàn kết nhân dân Á - Phi. Là ủy viên Hội
đồng Hòa bình Thế giới; bộ trưởng Bộ Ngoại
giao (1963 - 1965); bộ trưởng - trưởng đoàn đại
biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị
Pari về Việt Nam (1968 - 1973), trực tiếp đàm
phán đi đến kí kết "Hiệp định về chấm dứt chiến
tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam". Thơ Xuân
Thủy được giảng dạy trong trường phổ thông,
đại học. Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều
danh hiệu cao quý của các nước. (Nguồn: Từ
điển Bách khoa Việt Nam tập 4 Nhà xuất bản Từ
điển bách khoa, năm 2005).

2.2. Tuyến đường T3 – Chiều dài 295m - Khu Đô thị Hoa Ban - Tổ dân
phố 3B- Thị trấn Phố Ràng
STT

Phương án đặt tên

PHỐ
Phương
án 1

Phương
án 2

TRẦN QUANG
KHẢI

Ý nghĩa việc đặt tên
Trần Quang Khải (1241 – 1294): Là nhà chính trị, nhà
quân sự, nhà thơ đời nhà Trần con thứ ba vua Trần Thái
Tông, em ruột Trần Thánh Tông. Quê ở tỉnh Nam Định.
Ông học nhiều, biết rộng, có tài văn chương, giỏi việc
quân sự. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên
giữ chức Thượng tướng thái sư, nắm toàn quyền nội
chính. Trong cuộc đánh đuổi quân Nguyên – Mông xâm
lược, ông cùng Trần Quốc Tuấn và các chiến hữu lập
được chiến tích vẻ vang. Trần Quang Khải ở cương vị
Tể tướng mà tính tình phóng khoáng, thích học, thơ hay,
có tập thơ “Lạc đạo” còn 9 bài chép trong “Việt âm thi
tập”. Thơ kháng chiến (bài Tụng giá hoàn kinh sư) có
khẩu khí người cầm gươm chém giặc, bình dị mà hào
hùng. (Nguồn: Từ điển Bách khoa Việt Nam tập 4, Nhà
xuất bản Từ điển bách khoa, năm 2005).

Xuân Thủy (1912-1985), Tên thật Nguyễn Trọng
Nhâm, nhà hoạt động chính trị, nhà ngoại giao Việt
Nam. Quê: xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Hoạt động cách mạng từ 1932. Gia nhập Đảng Cộng
PHỐ XUÂN THUỶ sản Đông Dương (1941). Bị đế quốc Pháp cầm tù
nhiều lần (1938 - 1943). Chủ tịch đầu tiên Hội Nhà
báo Việt Nam và khóa tiếp theo. Phó chủ tịch Hội
đồng Nhà nước kiêm tổng thư kí (1981 - 1982). Cán
bộ lãnh đạo chủ chốt của Mặt trận Dân tộc Thống nhất
Việt Nam (1945 - 85). Là nhà ngoại giao nổi tiếng, đã
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đóng góp quan trọng trên mặt trận ngoại giao của
Đảng, Nhà nước, phong trào hòa bình thế giới và đoàn
kết nhân dân Á - Phi. Là ủy viên Hội đồng Hòa bình
Thế giới; bộ trưởng Bộ Ngoại giao (1963 - 1965); bộ
trưởng - trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa tại Hội nghị Pari về Việt Nam (1968 - 1973), trực
tiếp đàm phán đi đến kí kết "Hiệp định về chấm dứt
chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam". Thơ Xuân
Thủy được giảng dạy trong trường phổ thông, đại học.
Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều danh hiệu cao
quý của các nước. (Nguồn: Từ điển Bách khoa Việt
Nam tập 4 Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, năm
2005).

PHỐ
Phương
HOÀNG CẦM
án 3

Hoàng Cầm (Chưa rõ năm sinh – 1996): Quê ở Trực
Đại, Hải Hậu, Nam Định. Thực dân Pháp xâm lược, ông
vào bộ đội làm anh nuôi cho đội phẫu thuật Sư đoàn
Quân tiên phong. Ông đã cải tiến bếp nấu ăn hằng ngày
thành bếp không khói, không phát sáng làm cho máy
bay trên cao không phát hiện được. Bếp Hoàng Cầm ra
đời từ chiến dịch Hòa Bình (1951-1952) là một sáng
kiến độc đáo đảm bảo cho bộ đội cơm ngon, canh nóng
cả ngày lẫn đêm ngay cả trong thời gian chiến dấu. Bếp
Hoàng Cầm được đưa vào giáo trình trường sĩ quan hậu
cần và quân đội giải phóng các nước anh em cũng áp
dụng. Hiện nay các đơn vị quân đội ta vẫn hội thao Bếp
Hoàng Cầm. Tại Bảo tàng quân đội có trưng bày bếp
Hoàng Cầm. (Nguồn: Từ điển Nhân vật lịch sử Việt
Nam Việt Nam, Đinh Xuân Lâm, Trương Hữu Quýnh,
NXB Giáo dục, năm 2005)

2.3. Tuyến đường T4 – Chiều dài 332m - Khu Đô thị Hoa Ban - Tổ dân
phố 3B- Thị trấn Phố Ràng
STT

Phương
án 1

Phương án đặt tên

Ý nghĩa việc đặt tên

PHỐ

Võ Văn Kiệt (1922 - 2008) Nhà hoạt động cách
mạng của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Uỷ viên dự
khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1960), uỷ
viên Ban Chấp hành Trung ương các khoá IV - VIII.
Uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị khoá IV, uỷ viên Bộ
Chính trị các khoá V -VIII. Cố vấn Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (1997 - 2001). Đại biểu Quốc hội
các khoá VI - IX. Phó bí thư rồi bí thư Thành uỷ
Thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch Uỷ ban Nhân dân
Thành phố (1975 - 82). Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch

VÕ VĂN KIỆT
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Nhà nước (1982 - 88). Phó chủ tịch Hội đồng Bộ
trưởng (1982 - 87), quyền chủ tịch Hội đồng Bộ
trưởng (3.1988 - 6.1988). Phó chủ tịch thứ nhất Hội
đồng Bộ trưởng (1987 - 92). Thủ tướng Chính phủ
(1992 - 97). Huân chương Sao vàng. (Nguồn: Từ
điển Bách khoa Việt Nam tập 4, Nhà xuất bản Từ
điển bách khoa, năm 2005). Những ngày Lào Cai
mới tái lập, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đã
lên thăm, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các mục
tiêu kế hoạch Nhà nước, quyết đáp trực tiếp những
đề xuất tháo gỡ khó khăn của tỉnh. Ngày 1/5/1997,
Thủ tướng Võ Văn Kiệt đồng ý cho Lào Cai phát
triển thị xã tỉnh lỵ Lào Cai ở vị trí xưa và chúc cho
Lào Cai vươn lên thành "Con Rồng vùng Tây Bắc"

Phương PHỐ HỮU NGHỊ
án 2

Phương
án 3

PHỐ
BẠCH ĐẰNG

Hữu nghị: Thân thiện, có tính chất bạn bè (thường
nói về quan hệ giữa các nướ các khẩu hiệu nước ).
Hơn 70 năm qua, Đảng ta luôn coi trọng việc xây
dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa nước ta với các
nước trên thế giới, mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác
nhằm tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc
xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Bạch Đằng: Là con sông gắn liền với 3 trận thủy
chiến nổi tiếng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm
của dân tộc ta, đó là năm 938 Ngô Quyền đánh tan
quân xâm lược Nam Hán: năm 981 Lê Hoàn đánh tan
quân Tống và năm 1288 Hưng đạo Đại vương Trần
Quốc Tuấn đánh tan quân Nguyên Mông. Di tích
Bạch Đằng Giang đã được công nhận là di tích quốc
gia đặc biệt của Việt Nam.

2.4. Tuyến đường T5 – Chiều dài 268m - Khu Đô thị Hoa Ban - Tổ dân
phố 3B- Thị trấn Phố Ràng
STT

Phương án đặt tên

PHỐ
VĂN TIẾN DŨNG

Phương
án 1

Ý nghĩa việc đặt tên
Văn Tiến Dũng (1917-2002): Nhà hoạt động quân
sự và hoạt động Đảng Cộng sản Việt Nam. Quê: xã
Cổ nhuế huyện Từ Liêm, Hà Nội. Tham gia cách
mạng (1936). Gia nhập Đảng Cộng sản Đông DƯơng
(1937). Lần lượt giữ các chức: bí thư Ban cán sự
Đảng tỉnh Hà Đông, tỉnh Bắc Ninh; ủy viên Ban
Thường vụ, bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ; bị thực dân Pháp
bắt, đày đi Sơn La, vượt ngục (1941), bị bắt và lại
vượt ngục, bị kết án tử hình vắng mặt; ủy viên Ủy
ban Quân sự Cách mạng Bắc kỳ (4.1945); Cục
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trưởng Cục Chính trị Quân đội Quốc gia Việt Nam,
phó bí thư Quân ủy Trung ương; chính ủy liên khu
III; Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt
Nam (1954-1978); Trưởng đoàn đại biểu của Bộ
Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Ủy
ban Liên hiệp Đình chiến thi hành Hiệp định
Giơnevơ về Việt Nam (1954); Chỉ huy các chiến dịch
Đường 9-Nam Lào (1971), Quảng Trị (1972), Tây
Nguyên (1975); Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh
(1975), Đại tướng (1974), Phó bí thư Quân ủy Trung
ương; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1980-1987); Đại
biểu quốc hội các khóa II-VII. Huân chương Sao
vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương
Quân công hạng nhất và nhiều huân chương cao quý
khác (Nguồn: Từ điển Bách khoa Việt Nam tập 4,
Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, năm 2005)

Phương PHỐ NGHĨA ĐÔ
án 2

Nghĩa Đô: Là phế tích đền Nghĩa Đô tại xã Nghĩa
Đô, huyện Bảo Yên, được công nhận di tích lịch sử
cấp tỉnh tại Quyết định số 4634/ QĐ- UBND ngày
23/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai.

Phương PHỐ HOÀ BÌNH Hòa bình: Tình trạng yên ổn không có chiến tranh,
không dùng vũ lực, không để xảy ra chiến tranh.
án 3
2.5. Tuyến phố D1- Chiều dài 383m - Tổ dân phố 7 (Dự án San tạo mặt
bằng xây dựng Chợ + Trường học và tạo quỹ đất bán đấu giá khu dân cư tổ
dân phố 7B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên)
STT

Phương án đặt tên

Ý nghĩa đặt tên

Phương án 1

PHỐ TÂN LẬP

Là tên địa danh quen gọi đã đi vào tiềm
thức nhân dân.

Phương án 2

PHỐ VẠN PHÚC

Là tên địa danh quen gọi đã đi vào tiềm
thức nhân dân.

Phương án 3

PHỐ NGUYỄN DU

Nguyễn Du (1766-1820): là nhà thơ lớn
Việt Nam, Danh nhân văn hóa thế giới.
Quê làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân,
tỉnh Hà Tĩnh. Học giỏi thi đỗ Tam trường
(1783). Năm 1802, làm quan với nhà
Nguyễn, đến chức Tham tri bộ lễ. Tác
giả của nhiều tác phẩm: 3 tập thơ chữ
Hán (Thanh Hiên tiền hậu tập, Nam
trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục),
Truyện Kiều, Văn chiêu hồn …Nguyễn
Du là nhà thơ nhân đạo chủ nghĩa bậc
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nhất của Việt Nam ở thế kỷ XIX, với
trình độ sử dụng ngôn ngữ dân tộc điêu
luyện tuyệt vời, “Truyện Kiều” đã trở
thành một tác phẩm bất hủ. (Nguồn: Từ
điển Bách khoa Việt Nam tập 3, Nhà
xuất bản Từ điển bách khoa, năm 2003).

2.6. Phương án đặt tên các công trình công cộng
STT Tên công trình

1

2

3

Địa chỉ

Phương án đặt
tên

Ý nghĩa
Là tên địa danh quen gọi

Tiểu Công viên khu TDP 4A
vực Sân Đền Phúc
Khánh

Tiểu công viên
đã đi vào tiềm thức nhân
Phúc Khánh

Tiểu công viên phía TDP 6B
trước Sân Nhà Văn
hoá huyện

Tiểu công viên
thanh niên của Chủ tịch
Nguyễn Tất
Hồ Chí Minh
Thành

Tiểu Công viên
phía trước Khu
hành chính huyện
Bảo Yên

TDP 3B

dân.

Đặt theo tên gọi thời

Phương án 1:
Quảng trường
Hoa Ban

Tên gọi đã đi vào tiềm
thức nhân dân - Vì trong
vùng này trước đây có
nhiều cây Hoa Ban - một
trong những loài hoa đẹp
của núi rừng Tây Bắc

Phương án 2:
Quảng trường
01 tháng 10

Ngày tái lập tỉnh Lào
Cai.

Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát và phương án đặt tên đường, phố, công
trình công cộng trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên. Kính trình đại
biểu HĐND khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 huyện xem xét, đóng góp ý kiến./.
Nơi nhận:
- TT. Huyện uỷ;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khoá
XVII; Nhiệm kỳ 2021-2026;
- Lưu: VT, VHTT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Tô Ngọc Liễn

