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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Ngô Vũ Quốc - Phó Chủ tịch UBND thành phố 

tại cuộc họp xét duyệt điều chỉnh tên đường phố  

 
Ngày 28/2/2023 UBND thành phố tổ chức hội nghị xét duyệt danh sách sửa 

đổi, điều chỉnh tên đường, tên phố theo (Quyết định số 878/2005/QĐ-UBND ngày 
30/12/2005 về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Lào Cai); chủ trì 
cuộc họp Đ/c Ngô Vũ Quốc phó Chủ tịch UBND thành phố; tham dự hội nghị có 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ - Sở Văn hóa và Thể thao, phòng Quản lý đô thị, phòng 

Văn hóa và Thông tin; lãnh đạo UBND xã, phường: Duyên Hải. Cốc Lếu, Kim 
Tân, Lào Cai, Bắc Cường, Nam Cường, Vạn Hòa, Pom Hán, Bình Minh, Bắc Lệnh. 

Sau khi nghe phòng Văn hóa và Thông tin báo hiện trạng, đề xuất phương án sửa 
đổi, điều chỉnh đối với 54 tuyến đường phố theo (QĐ số 878/2005) và các ý kiến 

thảo luận tại hội nghị, Đồng chí Ngô Vũ Quốc - Phó Chủ tịch UBND thành phố kết 
luận như sau: 

1. Bãi bỏ và điều chỉnh tên Đường 

- Đề nghị tỉnh bãi bỏ các tên Đường: 

+ Đường Lương Định Của - xã Vạn Hòa: Không phù hợp với tên gọi là đường, 

đề nghị chuyển sang phố Lương Định Của. 

+ Đường Trần Phú - (đi qua 2 phường Bắc Cường, Nam Cường): Tên đường 
đặt trùng tại QĐ 878 và NQ 19, đề nghị bãi bỏ tên theo QĐ 878/2005 và sử dụng 

tên đường Trần Phú theo NQ 19. 

+ Đường Hoàng Liên: (đoạn đường điều chỉnh thuộc phường Cốc Lếu): Đề 

nghị tuyến đường mang tên đường Nhạc Sơn (kéo dài) vì nối với Nhạc Sơn tạo nên 
tuyến đường thẳng và không phải điều chỉnh, sửa  đổi số nhà trên toàn tuyến đường 
Hoàng Liên. 

+ Đường 1/5 - phường Nam Cường: Đề nghị bãi bỏ tên đường 1/5 và kéo dài 
đường Trần Kim Chiến từ ngã tư (Trần Hưng Đạo, Trần Kim Chiến) đến Trần Phú. 

- Điều chỉnh tên Đường: (1) Hoàng Quốc Việt – Phường Bắc Lệnh, Pom 

Hán; (2) đường Thủ Dầu Một – phường Cốc Lếu, Duyên Hải; điều chỉnh theo hiện 
trạng điểm đầu, điểm cuối tuyến đường. 

2. Bãi bỏ và điều chỉnh tên Phố 

- Đề nghị Tỉnh bãi bỏ tên Phố 

+ Tên phố Trần Tế Xương do trùng tên Phố Trần Quốc Hoàn theo Nghị Quyết 
số 19/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh. 

+ Đề nghị tỉnh bãi bỏ tên phố Nguyễn Hữu Thọ theo Nghị Quyết số 

19/2017/NQ-HĐND (do đặt trùng lên phố Cốc Sa). 

- Đề nghị Tỉnh điều chỉnh tên Phố 

+ Điều chỉnh đường Lê Thanh từ đường Trần Phú (đối diện công ty đăng kiểm 
xe ô tô) đến đường Trần Phú (Trụ sở Công an phường Nam Cường). 



+ Phố Cốc Sa giữ nguyên (theo QĐ 878/2005) từ đường trục chính đến đường 
D3) tức từ đường Trần Hưng Đạo đến Trần Phú.  

+ Kéo dài tuyến phố Bùi Hữu Nghĩa từ Ngã tư (Lê Thanh, Ỷ Lan) qua trụ sở 

UBND phường Nam Cường đến ngã tư (Sốc Sa, Bùi Hữu Nghĩa) 

- Các tên phố còn lại đề nghị điều chỉnh theo hiện trạng tuyến đường, trong 
đó cần xác định rõ ràng các mốc điểm đầu, điểm cuối của các tuyến đường phố.  

- Cơ quan chức năng và UBND các xã phường tổ chức xin ý kiến nhân dân về 
điều chỉnh tên đường phố theo quy định. 

(có danh sách tên đường, phố sửa đổi, điều chỉnh theo kết luận gửi kèm)  

3. Nhiệm vụ cụ thể 

3.1. Phòng Văn hóa và Thông tin:  

- Chủ trì phối hợp cùng phòng chuyên môn và UBND các xã, phường liên 
quan hoàn thiện danh sách tên đường phố theo kết luận.   

- Đăng tại thông tin xin ý kiến nhân dân về tên đường phố được sửa đổi điều 

chỉnh trên cổng thông tin thành phố. 

- Tham mưu UBND thành phố hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, sửa đổi tên đường, 
tên phố trình tỉnh trước ngày 10/3/2023. 

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, báo cáo trình chiếu bằng hình ảnh gắn với bản đồ 

Google Maps; ghi rõ điểm đầu, điểm cuối, xác định mốc cố định các tuyến đường 
để báo cáo Hội đồng cấp tỉnh, thời gian xong trước ngày 15/3/2023. 

3.2. Phòng Quản lý đô thị:  

- Phối hợp cùng phòng Văn hóa và Thông tin và UBND xã, phường hoàn thiện 
hồ sơ điều chỉnh, sửa đổi tên đường phố tại (Quyết định số 878/2005). 

- Cư lãnh đạo, chuyên viên tham gia Hội nghị của Hội đồng Tư vấn đặt tên 

đường, tên phố và công trình công cộng của tỉnh và phối hợp với phòng Văn hoá, 
thông tin chuẩn bị nội dung báo cáo trình chiếu tên đường, tên phố tại hội nghị. 

3.3. UBND xã phường  

- Phối hợp cùng phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Quản lý đô thị hoàn thiện 
danh sách sửa đổi, điều chỉnh tên đường phố tại (Quyết định số 878/2005) theo kết 

luận. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động và xin ý kiến nhân dân về điều chỉnh tên 

đường, tên phố trên địa bàn theo đúng quy định và báo cáo kết quả về UBND thành 
phố qua phòng Văn hóa và Thông tin. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Ngô Vũ Quốc -Phó Chủ tịch UBNDthành 

phố tại cuộc họp ngày 28/02/2023. Văn phòng HĐND&UBND thành phố thông 
báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Các phòng: VHTT, QLĐT; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu VT-VH. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Thuỷ 
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