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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 
Số:         /TTr- UBND 

         

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

 

                Hà Tĩnh, ngày      tháng      năm 2022 

          
 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị thông qua Nghị quyết đặt tên một số tuyến đường 

trên địa bàn thị xã Kỳ Anh 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NQ-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; 

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa 

Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số 

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

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

Trên cơ sở đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 

1021/SVHTTDL-QLVH1 ngày 07/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết đặt tên một số tuyến đường trên 

địa bàn thị xã Kỳ Anh. 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Việc bổ sung đặt tên một số tuyến đường tại thị xã Kỳ Anh nhằm thực 

hiện tốt công tác quản lý đô thị, hành chính, giao thông, tạo điều kiện thuận lợi 

cho các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội, thể hiện bề dày lịch sử, 

truyền thống văn hóa của địa phương, qua đó đáp ứng nguyện vọng của nhân 

dân, giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa, tình yêu quê hương, đất nước, lòng 

tự hào dân tộc; góp phần xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt chuẩn đô thị loại II. 

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Xác định tiêu chí đặt tên đường 

- Việc đặt tên đường được lựa chọn theo các phương thức sau: Tên danh 

nhân, nhân vật lịch sử; tên địa danh; tên di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng 

cảnh; tên sự kiện lịch sử, cách mạng, kháng chiến; danh từ có ý nghĩa tiêu biểu 

về chính trị, văn hóa, xã hội. 

- Ưu tiên lựa chọn tên các danh nhân, nhân vật lịch sử được sinh ra tại thị 

xã Kỳ Anh và tỉnh Hà Tĩnh hoặc là người địa phương khác có cuộc đời sự 

nghiệp và đóng góp công lao với các địa phương trên để đặt tên cho các tuyến 

đường trên địa bàn. 
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- Tên danh nhân, nhân vật lịch sử được chọn phải là người tiêu biểu, có 

đức, có tài, có nhiều đóng góp to lớn cho quê hương đất nước. 

- Tên địa danh được chọn phải là những địa danh có ý nghĩa và giá trị tiêu 

biểu về lịch sử, văn hoá địa phương. 

- Tên di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh được chọn phải là 

những di tích, danh thắng tiêu biểu, quen thuộc với nhân dân thị xã Kỳ Anh đã 

được xếp hạng theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá. 

- Tên các sự kiện lịch sử, phong trào cách mạng, kháng chiến phải là 

những sự kiện lịch sử, phong trào cách mạng và những chiến thắng chống xâm 

lược tiêu biểu đã được ghi nhận trong lịch sử. 

2. Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Hội đồng Tư vấn đặt tên đường;  

- Hội đồng Tư vấn đã hướng dẫn, tư vấn cho địa phương lựa chon tên danh 

nhân, sự kiên lịch sử, địa danh để đặt cho các tuyến đường;  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan và Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh soát xét, thống nhất việc đặt tên một số 

tuyến đường đảm bảo theo quy định hiện hành và trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề 

nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết.   

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Dự thảo Nghị quyết gồm có 2 Điều: 

Điều 1. Nhất trí thông qua việc đặt tên 72 tuyến đường trên địa bàn thị xã 

Kỳ Anh (Có Dự thảo Nghị quyết và Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII, Kỳ 

họp thứ 8 xem xét, thông qua./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các  PCT  UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, TH, VX. 

     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

                Lê  Ngọc  Châu 
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