
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 
 

Số:          /UBND-VHTT 
V/v tham vấn ý kiến vào Phương án 

đặt tên đường, phố và công trình công 
cộng trên địa bàn thị trấn Phố Ràng. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Bảo Yên, ngày          tháng  8  năm 2022 

 
 

     Kính gửi: 

    - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 
                                         - UBMTTQ huyện và các đoàn thể chính trị huyện. 
 

 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. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường, phố, các công trình 

công cộng chưa được đặt tên. 

Việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện là công 

việc đặc biệt quan trọng. Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành 
chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động, giao dịch 

kinh tế, văn hoá, xã hội; Góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, nâng 
cao niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước cho nhân dân. Để việc đặt 
tên đường, phố và các công trình công cộng trên địa bàn huyện Bảo Yên được 

khoa học, phát huy tính dân chủ, trí tuệ của nhân dân, UBND huyện có ý kiến như 
sau: 

 1.. Đề nghị các cơ quan: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, UBMTQ huyện, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến 

binh, Liên đoàn Lao động huyện cho ý kiến đóng góp vào Dự thảo Tên đường, 

phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Phố Ràng. Các cơ quan tham gia 

ý kiến gửi về Phòng Văn hóa - TT tổng hợp trước ngày ngày 08/9/2022 (có 
phương án kèm theo công văn). 

2. Giao phòng Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp ý kiến tham gia báo cáo 
Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện. Tổng 

hợp hồ sơ, trình Hội đồng đặt tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Lào Cai 
trước ngày 11/9/2022. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp./. 

                   Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- LĐ. UBND huyện; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
-  Lưu: VT, TH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

    

 
 

 

Nguyễn Anh Dũng 



 

PHƯƠNG ÁN  

Đặt tên các đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai  
Tổng số: 03 đường; 31 phố; 03 công cộng: 02 Tiểu công viên, 01 Quảng trường) 

(Kèm theo Công văn  số         /UBND-VHTT  ngày       8/2022 của UBND huyện Bảo Yên) 
 

STT Đường Phạm vi, vị trí, mốc xác định Điểm đầu Điểm cuối 
Chiều 

dài/rộng 

Đường, phố, công trình 

công cộng đề nghị đặt tên 
Ý nghĩa việc đặt tên 

I 
Tên đường 

(03 đường) 
      

1 Quốc lộ 70 
Đoạn Quốc lộ 70 từ TDP 9B đến hết TDP 

2B 

TDP 9B 

(giáp danh 

xã Lương 

Sơn) 

TDP 2B 

(giáp xã 

Thượng 

Hà) 

Đường D1: 

5km/10,5m 
Đường Nguyễn Tất Thành 

Đặt theo tên gọi thời thanh 

niên của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh 

2 Quốc lộ 279 
Đoạn Quốc lộ 279 từ Ngã tư Phố Ràng đến 

điểm cầu Tân An (Đền Bảo Hà) 

Ngã tư Phố 

Ràng 

cầu Tân An 

(Đền Bảo 

Hà) 

24km/10,5m Đường Võ Nguyên Giáp 

Đặt theo tên của vị Đại tướng 

- Tổng tư lệnh quân đội nhân 

dân Việt Nam 

3 Quốc lộ 279 
Đoạn Quốc lộ 279 từ Ngã ba cầu Phố Ràng 

đến hết Tổ dân phố 2A 

Ngã 3 cầu 

Phố Ràng 

(giao QL70 

và QL279) 

TDP 2A 

(giáp xã 

Tân 

Dương) 

1km/10,5m Đường Ngô Quyền 

Đặt theo tên của Vua Ngô 

Quyền, người nổi tiếng với 

chiến thắng quân Nam Hán 

trên sông Bạch Đằng 

II 
Tên phố 

 (30 phố) 
      

1 

Đường 

Huyện đội - 

Trường 

PTDT Nội 

trú huyện cũ 

Đoạn đường từ nhà ông Quỳnh - Vân nối 

Quốc lộ 70 đến đường Gốc gạo - Cầu Đen 

(còn gọi là đường Huyện đội) 

Ngã ba giao 

cắt QL70  

Ngã ba giao 

cắt phố Gốc 

Gạo  

Đường N3, 

1km/7m 
Phố Trần Phú 

Đặt theo tên của đồng chí 

Tổng bí thư đầu tiên của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

2 

Đường 

Phòng Giáo 

dục - Đào tạo 

Đoạn đường nối giữa Quốc lộ 279 đến 

đường Huyện đội đi qua Phòng Giáo dục - 

Đào tạo cũ 

Ngã ba giao 

cắt QL279  

Ngã ba giao 

cắt Phố 

Trần Phú  

Đường N3, 

0,12km/7m 
Phố Lê Quý Đôn Đặt theo tên của nhà văn hóa 

lớn của Việt Nam thời Hậu 



 

STT Đường Phạm vi, vị trí, mốc xác định Điểm đầu Điểm cuối 
Chiều 

dài/rộng 

Đường, phố, công trình 

công cộng đề nghị đặt tên 
Ý nghĩa việc đặt tên 

cũ Lê, người được giao trọng 

trách quản lý Quốc Tử Giám - 

Trường Đại học đầu tiên của 

Việt Nam 

3 

Đường Viện 

kiểm sát nhân 

dân huyện cũ 

Đoạn đường nối giữa Quốc lộ 279 đến 

đường Huyện đội đi qua Viện Kiểm sát 

nhân dân 

Ngã ba giao 

cắt QL279 

(Giáp Điện 

lực huyện) 

Ngã ba giao 

cắt Phố 

Trần Phú 

(SN 55 phố 

Trần Phú) 

Đường N4, 

0,12km/7m 
Phố Xuân Diệu 

Đặt theo tên của nhà thơ Xuân 

Diệu - thi nhân Việt Nam 

4 

Đường Ban 

quản lý rừng 

phòng hộ cũ 

Đoạn đường nối giữa Quốc lộ 279 đến 

đường Huyện đội đi qua Ban quản lý Rừng 

phòng hộ cũ 

 

Ngã ba giao 

cắt QL279  

 

Ngã ba giao 

cắt Phố 

Trần Phú 

Đường N4, 

0,2km/7m 
Phố Nghị Lang 

Đặt theo tên Thành cổ Nghị 

Lang - Đền Phúc Khánh, di 

tích lịch sử - văn hóa được 

công nhận di tích cấp Quốc 

gia 

5 

Đường 

Trường tiểu 

học số 1 Phố 

Ràng 

Đoạn nối Quốc lộ 70 từ Cây xăng Thương 

nghiệp đi qua Trường Tiểu học số 1 đến 

Quốc lộ 279 gần nhà ông Chiến - Phan 

Ngã ba giao 

cắt QL70 

(Cây xăng số 

69) 

Ngã ba giao 

cắt QL279 

Đường D5 

và B1, 

1,2km/9m 

Phố Chu Văn An 

Đặt theo tên thầy giáo Chu 

Văn An (thời nhà Trần), người 

có công truyền bá, giáo dục tư 

tưởng, đạo đức Khổng giáo 

vào Việt Nam thế kỷ thứ XIV 

6 

Đoạn đường 

Hoa quả - 

Trường 

THCS số 2 

Phố Ràng 

Đoạn đường nối từ Quốc lộ 70 đi qua các 

trường học cụm số 2 vào đến Xưởng chế 

biến giấy (thường gọi là đường Hoa quả) 

Ngã ba giao 

cắt QL70 

Nhà máy 

giấy cũ 
0,8km/7m Phố Lương Thế Vinh 

Đặt theo tên nhà Bác học - 

Toán học Lương Thế Vinh 

(còn gọi là Trạng Lường) 

người có nhiều đóng góp cho 

nền giáo dục nước ta 

7 
Đường gốc 

gạo, cầu đen 

Đoạn đường nối từ Ngã ba Vật tư thuộc 

Quốc lộ 279 đến Ngã ba Cầu Đen thuộc 

Quốc lộ 70 

Ngã ba giao 

cắt QL279  

(Giáp trụ sở 

khu hành 

chính) 

 

Ngã ba giao 

cắt QL70  

Đường N1, 

0,8km/5m 

 

Phố Gốc Gạo 

 

Đặt theo tên nhân dân quen 

gọi vì trên đoạn đường này có 

cây gạo cổ thụ 



 

STT Đường Phạm vi, vị trí, mốc xác định Điểm đầu Điểm cuối 
Chiều 

dài/rộng 

Đường, phố, công trình 

công cộng đề nghị đặt tên 
Ý nghĩa việc đặt tên 

8 

Đường đi vào 

cầu cứng mới 

xây qua Sông 

Chảy 

Đoạn đường từ Ngã tư Phố Ràng đi qua Tổ 

dân phố 6B1, 6B2 đến Quốc lộ 70 (khu 

vực cổng Trường THCS số 1) 

Ngã tư Phố 

Ràng 

Ngã ba giao 

cắt QL70 
0,8km/5m Phố Phủ Thông 

Đặt theo tên Tiểu đoàn Phủ 

Thông (Tiểu đoàn 11 - Đại 

đoàn 312) đơn vị đã cùng 

nhân dân Bảo Yên làm nên 

chiến thắng Trận Phố Ràng 

(tháng 6/1949) 

9 

Đường 

Xưởng ngói 

cũ 

Đoạn đường nối từ Quốc lộ 279 đi qua đầu 

Ao cá Bác Hồ đến đường Trường Tiểu học 

số 1 (khu vực nhà ông Hiền - Mong) 

Ngã ba giao 

cắt QL279  

(Giáp ao cá 

Bác Hồ) 

Ngã ba giao 

cắt Phố Chu 

Văn An 

1km/5m Phố Phúc Khánh 

Đây là con đường chạy qua 

trước cửa Đền Phúc Khánh - 

Di tích lịch sử - văn hóa Quốc 

gia 

10 

Đường vào 

cổng đền 

Phúc Khánh 

Đoạn nối QL 279 đến cổng Tam quan 

ngoại Đền Phúc Khánh 

Ngã ba giao 

cắt QL279  

(Giáp ao cá 

Bác Hồ) 

Cổng Tam 

quan ngoại 

Đền Phúc 

Khánh 

0,2km/4m Phố Vũ Văn Mật 

Vũ Văn Mật là em Vũ Văn 

Uyên, người có công cùng anh 

xây Thành Nghị Lang, giúp 

nhà Hậu Lê bảo vệ biên cương 

phía Bắc (cả 2 người đều được 

nhân dân suy tôn là các Chúa 

Bầu) 

11 
Đường bờ 

sông khu 1 

Đoạn đường từ Tổ dân phố 1A (cũ) theo 

Tỉnh lộ 160 đến hết Tổ dân phố 1C (cũ), 

giáp xã Xuân Thượng 

Ngã ba cầu 

ngầm đi xã 

Xuân 

Thượng 

Trường 

PTDT Nội 

trú huyện 

Bảo Yên 

(mới) 

1,5km/5m Phố Soi Bầu 

Đặt theo địa danh sắn, nơi có 

Bãi soi bờ sông Chảy, gắn với 

lịch sử Thành nhà Bầu 

12 
Đường Hồ 

thủy điện cũ 

Đoạn đường từ Ngã ba đầu Cầu Đen đi qua 

vùng Hồ Thủy điện ra khu vực nhà ông 

Hải - Mỵ thuộc Tổ dân phố 3A 

Ngã ba giao 

cắt Phố Gốc 

Gạo (Cầu 

Đen) 

Ngã ba giao 

cắt QL279  

(Giáp trụ sở 

khu hành 

chính) 

1km/7m Phố Hoa Ban 

Vì trong vùng này có nhiều 

cây Hoa Ban - một trong 

những loài hoa đẹp của núi 

rừng Tây Bắc 

13 
Đường Bản 

Chom 

Đoạn đường nối giữa Quốc lộ 279 đến 

Quốc lộ 70 đi qua khu vực Bản Chom,  xã 

Yên Sơn) 

Ngã ba giao 

cắt QL279  

(Cầu Chom) 

Ngã ba giao 

cắt QL70 

(Bến xe 

khách 

huyện cũ) 

0,8km/7m Phố Hoàng Quy 

Đặt theo tên đồng chí Hoàng 

Quy - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy 

đầu tiên của Lào Cai 



 

STT Đường Phạm vi, vị trí, mốc xác định Điểm đầu Điểm cuối 
Chiều 

dài/rộng 

Đường, phố, công trình 

công cộng đề nghị đặt tên 
Ý nghĩa việc đặt tên 

14 

Đường khu 

vực nhà nghỉ 

Phố Ràng, 

nhà hàng 

Bình Màu 

Đoạn đường nối Quốc lộ 70 (khu vực nhà 

nghỉ Phố Ràng) đi qua nhà hàng Bình Mầu 

đến Sân vận động. 

Ngã ba giao 

cắt QL70 

(giáp nhà 

nghỉ Phố 

Ràng) 

 

Sân vận 

động huyện 

0,2km/7m Phố Trần Đăng 

Đặt theo tên nhà văn, liệt sỹ 

Trần Đăng, người viết tác 

phẩm Trận Phố Ràng 

15 

Đường Bệnh 

viện đi Bản 

Lự xã Yên 

Sơn 

Đoạn đường từ Quốc lộ 70 (khu vực Bệnh 

viện đến hết Tổ ddân phố 7B (thường gọi 

là đường 94 cũ) 

Ngã ba giao 

cắt QL70 

(Khu bệnh 

viện huyện) 

Tổ dân phố 

7 giáp xã 

Yên Sơn 

1km/5m Phố Tôn Thất Tùng 

Đặt theo tên Giáo sư - Bác sỹ 

Tôn Thất Tùng danh y nổi 

tiếng của Việt Nam và cả thế 

giới 

16 

Đường vào 

Tổ dân phố 

2D 

Đoạn đường nối Quốc lộ 70 từ đầu cầu 

Trắng đến hết Tổ dân phố 2B, giáp xã Tân 

Duơng 

Ngã ba giao 

cắt QL70 

- Cổng trào 

TDP 2B 

Tổ dân phố 

2B giáp xã 

Tân Dương 

800m/5m Phố Bản Lầu 
Đặt theo địa danh sẵn có, nhân 

dân quen gọi 

17 

Đường vào 

Tổ dân phố 

5B, cổng 

phụ Chợ Phố 

Ràng 

Đoạn đường nối từ Quốc lộ 70 (khu vực 

phía sau Chợ Phố Ràng) đến đường Ao cá 

Bác Hồ 

Ngã ba giao 

cắt QL70 

Số nhà 354  

Ngã ba giao 

phố Phúc 

Khánh (Đối 

diện Đền 

Phúc 

Khánh) 

600m/4m Phố Bãi Sậy 

Đặt theo tên khu vực nhân dân 

quen gọi, vì khu vực này trước 

đây có nhiều cây sậy 

18 

Đường vào 

Tổ dân phố 

6A1, 6A2 

Đoạn đường từ Quốc lộ 70 đến nhà ông 

Chiến - Loan 

Ngã ba giao 

cắt QL70 

- Số nhà 422  

Ngã Ba 

giao phố 

Kim Đồng 

200m/7m Phố Trần Quốc Toản 

Đặt theo tên người anh hùng 

thiếu niên đời nhà Trần, tuy 

tuổi còn trẻ nhưng đã có lòng 

yêu nước, căm thù giặc sâu 

sắc 

19 

Đường vào 

Tổ dân phố 

9B 

Đoạn đường từ Quốc lộ 70 (khu vực nhà 

ông Duyệt - Ngoạt) đi qua nhà máy chè 

Đại Hưng đến Tổ dân phố 8C (khu vực nhà 

ông Hiệp - Tư) 

Ngã ba giao 

cắt QL70 

Số nhà 837  

Nhà máy 

Chè Đại 

Hưng 

800m/7m Phố Trần Đại Nghĩa 

Đặt theo tên Giáo sư, Viện sỹ 

hàn lâm Trần Đại Nghĩa nhà 

khoa học quân sự, cha đẻ của 

nghành Công nghiệp quốc 

phòng Việt Nam 



 

STT Đường Phạm vi, vị trí, mốc xác định Điểm đầu Điểm cuối 
Chiều 

dài/rộng 

Đường, phố, công trình 

công cộng đề nghị đặt tên 
Ý nghĩa việc đặt tên 

20 

Đường khu 

tái định cư  

Tổ 9AB 

sang 9C 

Đoạn đường từ khu tái định cư Tổ dân phố 

9A đi qua Tổ dân phố 9B đến Quốc lộ 70 

khu vực nhà ông Động - Dung. 

Ngã ba giao 

cắt QL70 

Số nhà 1158 

Khu tái 

định cư 9B 
600m/5m Phố Lương Định Của 

Đặt theo tên nhà Bác học 

Lương Định Của, người có 

nhiều công lao đóng góp cho 

nền Nông nghiệp Việt Nam 

21 
Đường vào 

TDP 7C 

Đoạn đường nối từ Quốc lộ 70 đi vào Nhà 

Văn hóa Tổ dân phố 7C đến nhà ông Lý - 

Thực 

Ngã ba giao 

cắt QL70 

Số nhà 753 

Số nhà 12 300m/5m Phố Văn Cao 

Đặt theo tên nhạc sỹ Văn Cao, 

người sáng tác Quốc ca nước 

CHXHCN Việt Nam 

22 Đường M7 

Đoạn đường nối đường Ao cá Bác Hồ 

(đường Xưởng ngói cũ) đến đường Trường 

Tiểu học số 1 Phố Ràng (trước nhà ông 

Mạnh - Giới) 

Ngã ba   500m/13,5m Phố Vũ Văn Uyên 

Đặt theo tên người có công 

xây Thành Nghị Lang, giúp 

nhà Hậu Lê bảo vệ biên cương 

phía Bắc 

23 
Đường Tòa 

án nhân dân 

Đoạn đường nối từ trước cửa trụ sở Tòa án 

nhân dân đi qua phía sau Trụ sở UBND thị 

trấn Phố Ràng đến nhà ông Khổng Văn 

Bảo 

Ngã ba giao 

phố Chu 

Văn 

An - Đường 

Tòa án nhân 

dân huyện) 

Số nhà 43, 

Đường Toà 

Án 

300m/3m Phố Lưu Bách Thụ 

Đặt theo tên nhạc sỹ Lưu 

Bách Thụ người có nhiều ca 

khúc sáng tác về Lào Cai, 

trong đó có bài Giải phóng 

Lào Cai 

24 
Đường Tổ 

dân phố 9A 

Đoạn đường từ cổng kho Lương Thực cũ 

đi qua Tổ dân phố 9A ra Quốc lộ 70 khu 

vực nhà ông Phái - Cúc 

Ngã ba giao 

cắt QL70 

Số nhà 972  

 500m/3m Phố Lương Thực Đặt theo danh xưng cũ 

25 

Đường khu 

xăng dầu 

quân đội, 

khu vườn 

cam cũ 

Đoạn đường nối Quốc lộ 70 từ kho xăng 

dầu Quân đội đi qua Tổ dân phố 9C ra bờ 

sông Chảy nối vào Quốc lộ 70 khu vực nhà 

ông Hảo - Phán 

Ngã ba giao 

cắt QL70 

Số nhà 971 

 800m/3m Phố Vườn Cam 
Đặt theo tên khu vực nhân dân 

quen gọi 

26 

Đường bờ kè 

Tổ dân phố 

4B 

Đường bờ kè bên phải suối Ràng thuộc Tổ 

dân phố 4B từ Cầu Đen xuống hướng cầu 

Phố Ràng 

Ngã ba giao 

cắt phố Gốc 

Gạo (cầu 

Đen) 

Cuối khu 

đô thị 
500m/9m Phố Nguyễn Chí Thanh 

Đặt theo tên Đại tướng 

Nguyễn Chí Thanh, tướng lĩnh 

tài ba trị xuất sắc của Quân 

đội nhân dân Việt Nam 



 

STT Đường Phạm vi, vị trí, mốc xác định Điểm đầu Điểm cuối 
Chiều 

dài/rộng 

Đường, phố, công trình 

công cộng đề nghị đặt tên 
Ý nghĩa việc đặt tên 

27 

Đường bờ kè 

Tổ dân phố 

2B 

Đường bờ kè bên trái suối Ràng thuộc Tổ 

dân phố 2B từ Cầu Đen xuống hướng cầu 

Phố Ràng  

Ngã ba giao 

cắt phố Gốc 

Gạo (cầu 

Đen) 

Ngã ba giao 

cắt QL70 

(Số nhà  … 

Đường 

Nguyễn Tất 

Thành) 

500m/9m Phố Quang Trung 

Đặt theo tên người anh hùng 

dân tộc Quang Trung (Nguyễn 

Huệ) 

28 

Đường qua 

Tổ dân phố 

6A1, 6A2 

Đoạn đường từ nhà ông Đức - Cầu đi qua 

Tổ dân phố 6A1, 6A2 đến đầu cầu Lự 1 

(khu vực nhà ông Toàn - Kim) 

Điểm giao 

cắt đường 

Cây Xăng 

Tiểu học, 

 SN 43 

Giao cắt 

TDP 6A 
800m/7m Phố Kim Đồng 

Đặt theo tên người anh hùng 

thiếu niên Kim Đồng, một 

trong 5 đội viên đầu tiên của 

Đội Thiếu niên Tiền phong 

Hồ Chí Minh 

29 

Đường vào 

khu vực bãi 

tập dân quân 

tự vệ và bãi 

bắn Tổ dân 

phố 8A 

Đoạn đường từ Quốc lộ 70 đi vào Tổ dân 

phố 8A đến khu vực nhà ông Tam - Đạnh 

  600m/7m Phố Nguyễn Viết Xuân 

Đặt theo tên người chiến sỹ 

anh hùng trong kháng chiến 

chống Mỹ có câu nói nổi tiếng 

"Nhằm thẳng quân thù mà 

bắn" 

30 

Đường: Khu 

tái định cư 

mới thuộc tổ 

dân phố 3B 

(dự án Hoa 

Ban đặt tên 

là đường T2) 

Đường nối từ trụ sở khu hành chính mới 

nối với QL279 đoạn nhà nghỉ Lan Chi và 

song song với QL279 nối Phố Ràng với 

Bảo Hà 

Nối với 
đường T15 

Nối với 
QL 279 

349/10,5m Phố Thanh niên 

Người còn trẻ, đang ở độ tuổi 

trưởng thành. Là lực lượng to 

lớn, là nguồn lực dồi dào, 

mạnh mẽ thúc đẩy sự phát 

triển xã hội hiện tại và là 

người chủ tương lai của đất 

nước. 

31 

Đường Từ 

ngã ba 

Lương Sơn 

đi vào khu 

trồng rau 

sạch ( TDP 

9B) đường 

vào nhà Ông 

Lê Văn Hiển 

Đường từ nhà Ông bà Lộc Nhung đến hết 

nhà Anh Phi 

Ngã ba 

Lương Sơn 

Nhà Ánh 

Phi 
500/4,5m Phố Đinh Bộ Lĩnh 

Đinh Bộ Lĩnh (924 - 979): Là 

vị hoàng đế sáng lập triều đại 

nhà Đinh trong lịch sử Việt 

Nam, người thống nhất đất 

nước sau loạn 12 sứ quân lập 

nên nước Đại Cồ Việt. Năm 

968, lên ngôi hoàng đế gọi là 

Đinh Tiên Hoàng, dựng triều 

Đinh, đặt quốc hiệu là Đại Cồ 

Việt, định đô tại Hoa Lư, đặt 



 

STT Đường Phạm vi, vị trí, mốc xác định Điểm đầu Điểm cuối 
Chiều 

dài/rộng 

Đường, phố, công trình 

công cộng đề nghị đặt tên 
Ý nghĩa việc đặt tên 

niên hiệu Thái Bình, (Nguồn: 

Từ điển Bách khoa Việt Nam 

tập 1) 

III 

Các công 

trình công 

cộng (03  

công trình) 

      

1 

Tiểu công 

viên Khu 

vực Sân Đền 

Phúc Khánh 

Thuộc Tổ dân phố 5A    Tiểu công viên Phúc Khánh 
Là tên địa danh quen gọi đã đi 

vào tiềm thức nhân dân. 

2 

Trước Sân 

Nhà Văn hóa 

huyện 

Thuộc Tổ dân phố 6B    
Tiểu công viên Nguyễn Tất 

Thành 

Đặt theo tên gọi thời thanh 

niên của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh 

3 

Khu vực 

Tiểu công 

viên, trước 

cửa Khu 

hành chính 

huyện Bảo 

Yên 

Thuộc Tổ dân phố 3B    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 
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