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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

  Số: 558/BC-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 12 năm 2021 

 
 

BÁO CÁO  

Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên, điều chỉnh, 

sửa đổi tên một số tuyến đường 

trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh 

(Trình tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVIII) 

  

Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra Tờ trình số 495/TTr-

UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo dự thảo Nghị 

quyết đặt tên, điều chỉnh, sửa đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố 

Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh như sau: 

1. Về sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Trong những năm qua thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh có tốc độ 

phát triển nhanh; hàng năm có thêm nhiều tuyến đường mới được quy hoạch, 

xây dựng. Việc đặt tên đường phố là yêu cầu tất yếu nhằm thực hiện tốt công tác 

quản lý hành chính và phát triển đô thị. Vì vậy, việc UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh thông qua Nghị quyết về đặt tên, điều chỉnh, sửa đổi tên một số tuyến 

đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh tại kỳ họp lần thứ 4, 

HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 là cần thiết. 

2. Về căn cứ pháp lý 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đã có đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. 

Việc đặt tên, điều chỉnh, sửa đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố 

Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đảm bảo 

các quy trình theo quy định
1
. 

3. Về phương án đặt tên đường 

Trong quá trình khảo sát, làm việc, Ban Văn hoá - Xã hội đã có ý kiến đề 

nghị điều chỉnh, thay đổi một số tên đường phù hợp với đặc điểm tình hình địa 

phương và đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh. 

 Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông 

qua Nghị quyết về việc đặt tên, điều chỉnh, sửa đổi tên một số tuyến đường trên 

địa bàn thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh như Tờ trình và Dự thảo Nghị 

quyết của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh căn cứ các quy định, 

tình hình thực tiễn ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công 

                                           
1
 Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công 

trình công cộng và Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về Hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng. 
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cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để quá trình thực hiện thuận lợi, bài bản, thống 

nhất giữa các địa phương trên toàn tỉnh. 

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội, kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu  

tham dự Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá 

XVIII; 

- Đăng tải Website dbndhatinh.vn; 

- Lưu: VT, TH3. 
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