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PHẦN I 

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP ĐỀ ÁN, CĂN CỨ PHÁP 
LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Vị trí địa lý 

1.1. Huyện Nghĩa Hưng 

Huyện Nghĩa Hưng là huyện ven biển nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Nam Định. 
Phía Bắc giáp sông Đào, phía Đông là sông Ninh Cơ, phía Tây là sông Đáy, 
phía Nam và Tây Nam là biển Đông. 

 Huyện Nghĩa Hưng có diện tích tự nhiên 254,6km2 (25454,8ha), dân số khoảng 
180.000 người. Địa giới hành chính gồm 3 thị trấn và 22 xã, địa hình huyện bằng 
phẳng, thoải dần từ Bắc xuống Nam, 3/4 chu vi là sông lớn và biển bao bọc với 119 
km đê ngăn lũ và đê biển. Huyện có 12km đường bờ biển, chạy dọc theo bờ biển là 
hàng trăm héc ta cói, hàng nghìn héc ta sú vẹt, đầm nuôi trồng hải sản và 50 ha đồng 
muối. Khí hậu chịu ảnh hưởng sâu sắc của khí hậu vùng nhiệt đới gió mùa, quanh 
năm thoáng mát. Đất đai phì nhiêu màu mỡ, chế độ nhật triều là một ưu thế trong sản 
xuất nông nghiệp của huyện. 

Nghĩa Hưng có 2 con đường giao thông lớn là: đường 490C đi từ thành phố 
Nam Định chạy dọc theo chiều dài của huyện tới thị trấn Rạng Đông; Quốc lộ 37B 
chạy ngang huyện qua thị trấn Liễu Đề, một đầu nối với quốc lộ 10 và một đầu nối 
với trục đường chính của huyện Hải Hậu. 

1.2. Thị trấn Liều Đề  

Sau năm 1954, phần lớn địa bàn thị trấn Liễu Đề hiện nay là xã Trực Hòa 

thuộc huyện Trực Ninh. Theo Quyết định số 49-CP của Hội đồng Chính phủ 

ngày 25/4/1961 xã Trực Hòa tách khỏi huyện Trực Ninh sát nhập vào huyện Nghĩa 

Hưng và đổi tên thành xã Nghĩa Hiệp. Năm 1965, xã Nghĩa Hiệp nhận thêm xóm 
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Khang Cù của xã Trực Khanh (huyện Trực Ninh). Cuối năm 1975, xã Nghĩa Hiệp 

tách thôn Đại Đê và Quần Khu về xã Nghĩa Sơn. Theo quyết định số 26/QĐ - HĐBT 

ngày 13/02/1987 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) thị trấn Liễu Đề được 

thành lập. Phía Bắc và phía Đông giáp xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh; phía Nam 

giáp xã Nghĩa Sơn và sông Ninh Cơ; phía Tây giáp xã Nghĩa Trung.  

Chiều dài thị trấn từ Bắc xuống Nam là 3,33 km; Chiều ngang nơi rộng nhất là 
1,91 km. Diện tích đất tự nhiên là 432,16 ha, trong đó đất nông nghiệp là 265,65 ha. 
Phía Bắc và phía Đông giáp xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh; phía Nam giáp xã 
Nghĩa Sơn và sông Ninh Cơ; phía Tây giáp xã Nghĩa Trung.  

Chiều dài thị trấn từ Bắc xuống Nam là 3,33 km; Chiều ngang nơi rộng nhất là 
1,91 km. Diện tích đất tự nhiên là 432,16 ha, trong đó đất nông nghiệp là 265,65 ha. 

Dân số thị trấn Liễu Đề hiện nay là 2.456 hộ với 8.380 nhân khẩu ở 11 tổ dân 
phố (Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố Đoài, Tổ dân phố Bắc, 
Tổ dân phố Đông, Tổ dân phố Nam, Tổ dân phố Nam Sơn, Tổ dân phố Nam Phú, Tổ 
dân phố Tân Thành, Tổ dân phố Tân Thọ), trong đó tỷ lệ đồng bào công giáo chiếm 
46,7%. Thị trấn có một đền thánh và 4 nhà thờ họ lẻ, có 2 chùa và 2 đền thờ những 
người có công với dân tộc, trong đó có 2 di tích được ghi trong Danh mục kiểm kê di 
tích lịch sử - văn hoá.  

Thị trấn Liễu Đề tiếp giáp các đầu mối giao thông quan trọng của huyện Nghĩa 
Hưng, có quốc lộ 37B, tỉnh lộ 490C đi qua là các trục lộ giao thông chính nối liền 
giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khắp 
nơi giao lưu, hoạt động kinh doanh thương mại tại địa bàn ... 

2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội  

2.1. Tình hình kinh tế -xã hội Huyện Nghĩa Hưng 

Năm 2022, trong bối cảnh kinh tế thế giới được dự báo giảm sau hai năm bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 và tác động từ cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine đã 
ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế nước ta nói chung, huyện Nghĩa Hưng nói riêng. 
Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là trong những tháng đầu năm số ca 
nhiễm tăng cao, bùng phát ở nhiều địa bàn. Song, dưới sự lãnh đạo thống nhất của 
các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết liệt, sáng tạo của chính quyền 
cùng với giám sát, đồng hành của HĐND các cấp; sự quyết liệt, chủ động, trách 
nhiệm của các Sở, ngành, đoàn thể, cùng sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, doanh 
nghiệp, nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển so với 
cùng kỳ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

 Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được triển khai có hiệu 
quả; dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội. 
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 Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2022 diễn ra trong điều kiện thời 
tiết tương đối thuận lợi. Năng suất lúa Xuân và các loại cây trồng đạt khá. Chăn nuôi 
phát triển ổn định; dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát. Ngành thủy sản duy 
trì mức tăng khá, sản lượng và hiệu quả kinh tế nâng lên. Công tác xây dựng nông 
thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu 
mẫu; Đã quyết định công nhận 24/24 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, đến nay 
toàn huyện có 56 thôn xóm đạt NTM kiểu mẫu. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân 
năm 2022. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được quan tâm chỉ đạo đạt hiệu quả. 
Sản xuất CN-TTCN, hoạt động thương mại và dịch vụ, hoạt động kinh doanh vận tải 
được phục hồi sau giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Các dự án đầu tư xây dựng tiếp tục 
thi công theo đúng tiến độ. Hoạt động văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh được 
giữ vững. Công tác cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến tích cực, triển khai 
hiệu quả việc xử lý các văn bản hành chính qua hệ thống Quản lý văn bản và Điều 
hành, tiếp nhận giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; duy trì 
công tác tiếp dân và các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

 Nhiều dự án đầu tư quan trọng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã 
hội đã được triển khai quyết liệt, đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm, có tính 
kết nối, có tác động lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công tác giải phóng 
mặt bằng được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đúng quy định của pháp luật tạo sự đồng 
thuận thống nhất. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương 
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo thời gian theo đúng chỉ đạo của 
Chính phủ. 

Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Tổ chức Đại hội TDTT 
các cấp gắn với Ngày hội truyền thống huyện Nghĩa Hưng, Hội diễn văn nghệ toàn 
huyện với sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân, vận động viên khắp các miền Tổ 
quốc; tạo không khí phấn khởi, góp phần thắng lợi vào thực hiện mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2022. 

2.2. Tình hình kinh tế - chính trị thị trấn Liễu Đề 

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, của tỉnh, của 
huyện, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Liễu Đề đã từng bước tập trung phát huy mọi 
nguồn lực để phát triển xây dựng thị trấn Liễu Đề xứng đáng là trung tâm văn hóa, 
kinh tế, chính trị của huyện. Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm, tăng 
cường trên tất cả các mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ. Mặt trận tổ quốc và 
các Đoàn thể chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt.  

Tốc độ phát triển giá trị sản xuất của các ngành kinh tế đạt 8,2%. Thu nhập 
bình quân đầu người đạt 64,96 triệu đồng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế năm theo 
hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, thương mại, công nghiệp, xây dựng và giảm 
tỷ trọng ngành nông nghiệp trong đó: Nông nghiệp: 13,05%; Công nghiệp, xây dựng: 
34,50%; Dịch vụ, thương mại: 52,45%. 

Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về xây dựng nông thôn mới, các 
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cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và được sự nhiệt 
tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, năm 2017 thị trấn Liễu Đề đã được UBND 
tỉnh công nhận về đích xây dựng nông thôn mới, năm 2021 được UBND tỉnh công 
nhận về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị trấn đạt 
44,4 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất ngành xây dựng cơ bản trên địa bàn thị trấn đạt 
121,4 tỷ đồng. Dịch vụ thương mại phát triển, trên địa bàn thị trấn có chợ đầu mối, 4 
siêu thị và trên 1300 hộ kinh doanh cá thể, mặt hàng phong phú tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc mua bán của nhân dân các nơi.  

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hoá”, cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh”.  Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá năm 2021 đạt trên 95%; 11/11 tổ 
dân phố được UBND huyện Nghĩa Hưng công nhận đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn 
hóa”. Phong trào thể dục thể thao để nâng cao sức khoẻ đã phát triển mạnh mẽ, rộng 
rãi trong nhân dân. Chất lượng giáo dục đào tạo của các nhà trường tiếp tục được giữ 
vững. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học của các nhà trường 
được đầu tư mua sắm theo tiêu chí trường chuẩn Quốc gia, trường Xanh - Sạch - Đẹp 
- An toàn. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng, đến nay tỷ lệ người 
dân tham gia BHYT đạt 93,56%. Các chế độ chính sách, công tác an sinh xã hội được 
quan tâm, đến năm 2021 trên địa bàn thị trấn không còn hộ nghèo. An ninh chính trị 
được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần tích cực cho phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương. 

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP ĐỀ ÁN 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền 
và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện 
Nghĩa Hưng tiếp tục ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, 
tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp đầu tư kinh phí xây dựng, phát triển hạ tầng cơ sở 
cải tạo, nâng cấp, xây dựng nhiều tuyến đường, phố; góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội, từng bước đáp ứng nhu cầu về giao thông, thông tin liên lạc của nhân dân theo 
hướng văn minh, hiện đại. 

Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện nói chung và thị trấn Liễu Đề nói riêng các 
tuyến đường, phố đều chưa được đặt tên theo đúng các quy định của pháp luật, dẫn 
tới khó khăn trong việc kê khai hành chính, giao dịch, tìm kiếm địa chỉ của người 
dân, tổ chức. 

Việc đặt tên các tuyến đường, phố là việc làm cần thiết, nhằm thực hiện tốt 
công tác quản lý hành chính trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 
chức, cá nhân thông qua địa chỉ số nhà, tên đường phục vụ cho hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, quan hệ giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội với các địa phương khác và 
ngược lại. 
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 Bên cạnh đó việc đặt tên đường, phố sẽ đồng thời góp phần giáo dục truyền 
thống lịch sử văn hoá dân tộc của đất nước, của tỉnh, của huyện, nâng cao tình yêu 
quê hương, lòng tự hào về truyền thống dựng nước, giữ nước của cha ông và là bài 
học lịch sử cho thế hệ sau, đáp ứng nguyện vọng chung của nhân dân trong huyện và 
thị trấn Liễu Đề. 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-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 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản 
lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/03/2006 của Bộ Văn hóa - 
Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều 
của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo 
Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ; Thông tư số 
39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều 
của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;  

Căn cứ Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Nam Định đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 18/04/2019 của UBND tỉnh 
Nam Định về việc Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công 
cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa 
Hưng đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5000); 

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-HĐTV ngày 11/10/2021 của Hội đồng tư vấn 
đặt tên, đổi tên đường, phố và các công trình công cộng tỉnh Nam Định về việc Ban 
hành “Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nam 
Định”; 

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 18/11/2022 của Uỷ ban nhân dân 
huyện Nghĩa Hưng về việc Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Liễu Đề. 

PHẦN II 

MỤC TIÊU, PHẠM VI, NGUYÊN TẮC 
 

 I. MỤC TIÊU 

 - Đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, văn hóa, xã 
hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện nói chung và Thị trấn Liễu Đề nói riêng. 
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- Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và giao tiếp của các tổ 
chức, cá nhân. 

- Góp phần xây dựng nét đẹp truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và giáo dục 
truyền thống ở địa phương. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc gắn biển số nhà, các thiết chế văn hóa – xã hội 
trên địa bàn thị trấn. 

 II. PHẠM VI ĐỀ ÁN 

 Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng theo 
định hướng phát triển không gian đô thị của thị trấn Liễu Đề, theo quy hoạch chung 
xây dựng thị trấn Liễu Đề đã được UBND tỉnh phê duyệt.  

 III. NGUYÊN TẮC ĐẶT TÊN 

 1. Nguyên tắc chung 

Việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh 
Nam Định phải được thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 91/NĐ-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; Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 
về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 36/2006/TT-
BVHTT ngày 20/03/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố 
và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 
11/7/2005 của Chính phủ; Quyết định số 10/2019/QĐ-UBNDQuyết định số 
10/2019/QĐ-UBND ngày 18/04/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc Ban hành 
Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nam 
Định. 

 2. Nguyên tắc cụ thể 

2.1. Đặt tên đường, phố, công trình công cộng cần được phân chia theo khu 
vực; các danh nhân cùng lĩnh vực, cùng thời kỳ thì được đặt tên vào một khu vực, 
phù hợp với đặc điểm, điều kiện của khu vực cần đặt tên. 

 2.2. Tuỳ theo vị trí, quy mô, đặc điểm cụ thể của đường, phố và công trình 
công cộng có thể đặt tên theo các nguyên tắc sau: 

 - Tên danh nhân bao gồm danh nhân của đất nước và của tỉnh Nam Định là 
những người tiêu biểu, có đức, có tài, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng bảo 
vệ Tổ quốc cũng như của địa phương trong các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, an ninh 
quốc phòng, khoa học, kỹ thuật, văn hoá, nghệ thuật, y tế, giáo dục, ngoại giao được 
nhân dân, lịch sử suy tôn và công nhận.  

- Tên sự kiện lịch sử, cách mạng tiêu biểu của đất nước, của tỉnh Nam Định. 
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- Tên di tích lịch sử - văn hoá, nghệ thuật kiến trúc có giá trị tiêu biểu của địa 
phương và đã được xếp hạng theo quy định của Luật Di sản văn hoá. 

 - Tên địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa và có giá trị tiêu biểu về lịch sử - văn hoá 
của tỉnh Nam Định, địa danh đã quen gọi từ xa xưa, ăn sâu vào tiềm thức của nhân 
dân, tên địa phương kết nghĩa hoặc có mối quan hệ đặc biệt. 

 - Danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hoá, xã hội, là những danh từ 
chung như: Độc lập, Tự do, Dân chủ, Thống nhất, Giải phóng, Đồng khởi, … 

Lưu ý:  

Danh nhân được lựa chọn đặt tên là người đã qua đời trước thời điểm xét đặt 
tên đường, phố và công trình công cộng. 

Những nhân vật lịch sử còn có ý kiến đánh giá khác nhau hoặc chưa rõ ràng 
về mặt lịch sử thì chưa xem xét đặt tên đường, phố và công trình công cộng. 

2.3. Đối với các tuyến đường, phố có quy mô nhỏ, ngắn; tên được đặt sử dụng 
tên đường trục chính của khu vực đó và số tự nhiên theo hướng Bắc – Nam, Đông – 
Tây, các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, số lẻ tính từ đầu tuyến bên 
trái và số chẵn tính từ đầu tuyến bên phải. 

 

PHẦN III 

NỘI DUNG ĐỀ ÁN 

 

 Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, 
tỉnh Nam Định gồm những nội dung chính sau: 

1. Tiến hành khảo sát thực trạng hệ thống giao thông, các tuyến đường thị trấn 
Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. 

2. Thống kê, mô tả những tuyến đường hiện có và các tuyến đường theo quy 
hoạch phát triển giao thông của thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. 

3. Trên cơ sở các bảng thống kê và mô tả vị trí, quy mô, vai trò, đặc điểm, tên 
các tuyến đường, phố hiện hữu, lập nội dung, thông tin liên quan, xem xét, đánh giá, 
đề xuất những đường, phố cần đặt tên theo quy định. 

4. Lập danh mục dữ liệu tên đường, phố.   
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PHẦN IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

 1. Khảo sát hiện trạng hệ thống giao thông thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa 

Hưng, tỉnh Nam Định 

Với mục tiêu xây dựng, phát triển thị trấn Liễu Đề là trung tâm hành chính - 

chính trị, kinh tế, văn hoá của huyện Nghĩa Hưng, nằm trong hành lang kinh tế Tây 
Nam của tỉnh, đầu mối giao thông liên vùng; là đô thị văn minh, thân thiện, với hệ 
thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại gắn với tiềm năng về phát 

triển công nghiệp, dịch vụ thương mại, ngày 10-7-2020, Quy hoạch chung xây dựng 
thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5.000) đã được UBND 
tỉnh phê duyệt tại Quyết định số1657/QĐ-UBND ngày 10/7/2020. Quan điểm phát 

triển là khai thác có hiệu quả tiềm năng theo hướng bền vững, phù hợp với định 
hướng quy hoạch kinh tế - xã hội chung của huyện Nghĩa Hưng và của tỉnh; tạo sức 
thu hút đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại; 

phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Trong nhiều năm qua, mạng lưới giao thông trên địa bàn thị trấn Liễu Đề được 
đầu tư, cải tạo và nâng cấp, nhiều tuyến đường được xây dựng mới nhất là trong thực 

hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, nông thôn 
mới kiểu mẫu.  

Thị trấn Liễu Đề có tuyến quốc lộ 37B và tỉnh lộ 490 đi qua tạo thành nút giao 

thông quan trọng nối liền giữa các tỉnh, các huyện và các xã trên địa bàn huyện. Trên 
địa bàn thị trấn hiện tại có 81 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 36 km đã được 
bê tông hóa và trải nhựa, các tuyến đường đã được đồng bộ hệ thống đèn chiếu sáng 

và đã hoàn thiện hệ thống tiêu thoát nước, … đảm bảo thuận lợi cho việc giao thông 
đi lại của nhân dân.  

Hiện tại trên địa bàn thị trấn chưa có tuyến đường nào được đặt tên theo các 
văn bản quy định của nhà nước, do đó gây không ít khó khăn trong việc tìm địa chỉ 
nhà ở, địa chỉ cơ quan, doanh nghiệp, địa điểm hoạt động kinh doanh của nhân dân 

trên địa bàn, đặc biệt là nhân dân địa phương khác khi đến địa phương. 

 2. Thống kê các tuyến đường, phố lựa chọn đặt tên trên địa bàn thị trấn 
Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
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 2.1. Các tuyến đường lựa chọn đặt tên 

 Các tuyến đường: 10 tuyến. 
  

STT Tên đường hiện tại/Tên kỹ thuật Điểm đầu Điểm cuối 

1 Đường ven sông Thống Nhất Trụ sở Huyện uỷ - 

HĐND-UBND 
huyện 

Sân vận động 

huyện 

2 Đường Tỉnh lộ 490C Cổng chào giáp xã 
Trực Thuận 

Cầu Đại Tám 

3 Đường 56 cũ Cầu 3/2 Cầu sắt 2 Trực 

Thuận 

4 Đường D3 kéo dài đến sông Đại 
Tám 

Cống nối kênh Đại 
Tám 3 đô thị bến xe 

TDP 1 

Sông Đại Tám 

5 Đường TDP Nam Ngã 3 trường mầm 
non thị trấn Liễu 
Đề 

Cầu phao Ninh 
Cường 

6 Đường Nhà thờ QL 37B Nhà thờ xứ Liễu 

Đề 

7 Đường TDP Đông Thọ Nhà văn hoá TDP 
Đông 

Kênh Rõng 1 

8 Đường liên phố Đoài-Bắc- Đông Ngã 3 đường D3 Ngã ba đường 

TDP Đông Thọ 

9 Đường Đại Tám Tỉnh lộ 490C Cống bà Ba 

10 QL37B Tỉnh lộ 490 Đường TDP Nam 
 

 2.2. Các tuyến phố lựa chọn đặt tên 

 Các tuyến phố: 13 tuyến 
 

STT Tên đường hiện tại/Tên kỹ thuật Điểm đầu Điểm cuối 

1 Đường D1 khu đô thị TDP1 Đường N1 Nhà văn hoá TDP 1 

2 Đường D2 khu đô thị TDP1 Đường N1 Đường N3 

3 Đường N1 khu đô thị TDP1  Tỉnh lộ 490C Đường D3 

4 Đường N2 khu đô thị TDP1 Đường D1 Đường D3 

5 Đường N3 khu đô thị TDP1 Đường D1 Đường D3 
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6 Đường sau chợ Khu đô thị TDP2 Đường D3 kéo dài 

tới sông Đại Tám 

Đường bắc sân vận 

động 

7 Đường Bắc sân vận động  Đường D3 kéo dài 
tới sông Đại Tám 

Đường phía tây sân 
vận động 

8 Đường phía tây sân vận động QL37B Đường bắc sân vận 
động 

9 Đường số 1 Khu đô thị TDP3 QL37B Đường số 5 khu nội 

thị TDP 3 

10 Đường số 2 Khu đô thị TDP3 QL37B Đường số 5 khu nội 
thị TDP 3 

11 Đường số 3 Khu đô thị TDP3 Đường D3 kéo dài 

tới sông Đại Tám 

Đường số 1 Khu đô 

thị TDP3 

12 Đường số 4 Khu đô thị TDP3 Đường D3 kéo dài 
tới sông Đại Tám 

Đường số 1 Khu đô 
thị TDP3 

13 Đường số 5 Khu đô thị TDP3 Đường D3 kéo dài 

tới sông Đại Tám 

Đường số 1 Khu đô 

thị TDP3 
 

 3. Phương án đặt tên đường, phố thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, 
tỉnh Nam Định 

 3.1. Phương án đặt tên đường 

 

STT 

Tên 

đường 
hiện 

tại/Tên kỹ 
thuật 

Điểm 
đầu  

Điểm 
cuối 

Chiều 
dài 

(m) 

Chiều 
rộng 

(m) 

Tên dự 
kiến đặt 

Tóm tắt ý nghĩa tên 
dự kiến đặt 

1 

Đường 

ven sông 
Thống 

Nhất 

Trụ sở 
Huyện 

uỷ - 
HĐND 
–UBND 
huyện 

Sân vận 

động 
huyện  

867 9 
Đường 

Trần Phú 

Trần Phú (1904-
1931), sinh ra tại thành 

An Thổ, phủ Tuy An, 
tỉnh Phú Yên (nay 

thuộc xã An Dân, 
huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên), nguyên 
quán ở làng Đông Thái, 

xã An Đồng, huyện La 
Sơn, tỉnh Nghệ An 
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(nay thuộc xã Tùng 
Ảnh, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh). 
Năm 1922, Trần Phú 

đỗ đầu kỳ thi Thành 
chung, rồi về dạy học 

tại trường Tiểu học 
Pháp – Việt Cao Xuân 

Dục ở Vinh. 
 Năm 1925, ông là một 

trong những người 
thành lập Hội Phục 

Việt, sau là Việt Nam 
Cách mạng Đảng. 
Năm 1926, Trần Phú 

đại diện Việt Nam 
Cách mạng  

Đảng sang Quảng 
Châu (Trung Quốc) 

bàn việc hợp nhất 
với Việt Nam Cách 

mạng Thanh niên. 
Năm 1928, Trần Phú là 

đại biểu dự Đại hội 
VI Quốc tế Cộng sản. 

Tháng 4 năm 1930, 
Trần Phú về nước và 

được bổ sung vào Ban 
Chấp hành Trung ương 

Lâm thời của Đảng. 
Tháng 10 năm 1930, 

Hội nghị lần thứ 

nhất Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng họp 
ở Hương Cảng (Trung 

Quốc) đã thông qua 
bản Luận cương Chính 

trị và Trần Phú được 
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bầu làm Tổng Bí thư 
đầu tiên của Đảng. 

Năm 1931, ông bị thực 
dân Pháp bắt. 

Ngày 6/9/1931, ông 
qua đời tại Nhà thương 

Chợ Quán ở tuổi 27 với 
lời nhắn nhủ "Hãy giữ 

vững chí khí chiến 
đấu". 

2 
Tỉnh lộ 

490 C 

Cổng 

trào 

giáp xã 
Trực 

Thuận    

Cầu 

Đại 
Tám                        

2194 11 

Đường 

Phạm 
Văn Đồng 

Phạm Văn Đồng 
(1906-2000) quê xã 

Đức Tân, huyện Mộ 
Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 

Năm 1926-1929, ông 
gia nhập Hội Việt Nam 

Cách mạng Thanh 
niên, Tổng bộ Hội Việt 

Nam Cách mạng Thanh 
niên. Sau đó, ông bị 

thực dân Pháp bắt, kết 
án 10 năm tù ở Côn 

Đảo. Ông đảm nhiệm 
nhiều chức vụ quan 

trọng: Bộ trưởng Tài 
Chính, Thủ tướng 

Chính phủ nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng 
hoà (1955-1976), Thủ 

tướng nước Cộng hoà 
Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam (1976-1987). Ông 
được nhà nước tặng 

thưởng Huân chương 
Sao Vàng và nhiều 

Huân chương khác của 
Liên Xô, Lào, 

Campuchia, Cuba, … 
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3 
Đường 56 

cũ 
Cầu 3/2 

Cầu sắt 
2 Trực 
Thuận 

1546 9 
Đường 

Hùng 
Vương 

Hùng Vương hay Vua 
Hùng là cách gọi dành 
cho các vị vua 
nước Văn Lang của 
người Lạc Việt, tồn tại 
vào khoảng thế kỷ 7 tới 
thế kỷ 2 trước công 
nguyên. Trong sử liệu 
Việt Nam, Hùng 
Vương được nhắc đến 
trong Lĩnh Nam chích 
quái (đời Lý-Trần) 
cùng truyền thuyết Âu 
Cơ - Lạc Long 
Quân. Đại Việt sử 
lược đời Trần cũng có 
ghi chép "Đời Trang 
Vương nhà Chu, ở bộ 
Gia Ninh có người dị 
nhân, dùng ảo thuật 
khuất phục được các 
bộ lạc, tự xưng là 
Hùng Vương". Đại Việt 
sử ký toàn thư thời Hậu 
Lê chính thức đưa 
Hùng Vương làm quốc 
tổ. Năm 1954, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh có buổi 
gặp mặt với binh lính 
các Trung đoàn Thủ 
Đô, trung đoàn 36, 
trung đoàn Tu Vũ đã 
nói: "Đền Hùng thờ 
các vua Hùng. Hùng 
Vương là người sáng 
lập ra nước ta, là Tổ 
tiên của dân tộc ta. 
Ngày xưa, các vua 
Hùng đã có công dựng 
nước, ngày nay Bác 
cháu ta phải cùng nhau 
giữ lấy nước". Hàng 
năm vào ngày mồng 10 
tháng 3 âm lịch tại Đền 
Hùng, thành phố Việt 
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Trì, tỉnh Phú Thọ, nhân 
dân tổ chức ngày giỗ 
Tổ Hùng Vương. Đây 
là ngày hội truyền 
thống của người Việt 
nhằm tưởng nhớ công 
lao dựng nước và giữ 
nước của các vua 
Hùng. Ngày nay, tên 
Hùng Vương cũng 
được đặt cho nhiều 
đường, phố và trường 
học ở nước ta. 

4 
Đường D3 

kéo dài 

Cống 

nối 
kênh 

Đại 

Tám 3 

đô thị 
bến xe 

TDP 1 

Sông 
Đại 

Tám  

922 9 
Đường  

Triệu Việt 

Vương 

Triệu Việt Vương (?-

571) tên thật là Triệu 
Quang Phục, người 

huyện Chu Diên (nay 
là tỉnh Hưng Yên). Ông 

là người giỏi võ nghệ, 
đã cùng cha theo Lý 

Nam Đế khởi nghĩa 
chống quân Lương 

xâm lược, lập được 
nhiều công lớn. Sau khi 

Lý Nam Đế mất, ông 

xưng hiệu là Triệu Việt 

Vương tiếp tục lãnh 
đạo nhân dân chống 

quân xâm lược nhà 
Lương. Năm 571, Lý 

Phật Tử phản bội, đem 
quân đánh úp, Triệu 

Việt Vương thua chạy, 
tới cửa biển Đại Nha, 

nay thuộc Độc Bộ, xã 
Yên Nhân, huyện Ý 
Yên tuẫn tiết. 

5 
Đường 

TDP Nam 

Ngã ba 

Trường 

Cầu 

phao 
1180 9 

Đường 

 Nguyễn 

Nguyễn Công Trứ 
(1778-1858) hiệu là 
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mầm 
non TT 

Liễu Đề 

Ninh 
Cường 

Công Trứ Nghi Trai, quê làng Uý 
Viễn, nay là xã Xuân 

Giang, huyện Nghi 
Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

Năm Kỷ Mão (1819), 
ông đỗ Giải nguyên 

khoa thi Hương tại 
trường thi Nghệ An. 

Ông làm quan dưới 
triều vua Minh Mạng 

và Thiệu Trị và giữ 
nhiều chức vụ như: 

Hành tẩu Quốc sử 
quán, Tư nghiệp Quốc 
Tử Giám. Năm 1828, 

ông dâng sớ tâu vua 
xin khai khẩn ruộng 

hoang để yên nghiệp 
dân nghèo. Tại Nam 

Định ông đã khai khẩn 
đất hoang thành lập 

nên 2 tổng Hoành Thu 
(Giao Thuỷ) và Ninh 

Nhất (Hải Hậu). Để ghi 
nhớ công ơn, sau khi 

ông qua đời, nhân dân 
các địa phương suy tôn 

ông là Phúc thần. 

6 
Đường 

Nhà thờ 

Chi cục 
thuế 

Nghĩa 
Hưng  

Nhà hết 
thờ xứ 

Liễu 
Đề 

946 7 
Đường 

 Lương 

Thế Vinh 

Trạng Nguyên Lương 
Thế Vinh (1441-1496) 
quê Cao Hương, Thiên 

Bản nay là Cao 
Phương, Liên Bảo (Vụ 

Bản) đỗ trạng nguyên 
khoa Quý Mùi niên 

hiệu Quang Thuận 4 
(1463), đời Lê Thánh 

Tông, làm quan tới 
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Hàn Lâm viện Thị 
Giảng Chưởng viện sự 

Nhập thị Kinh diên, tri 
Sùng Văn quán, Hộ bộ 

Tả thị lang, tước 
Hương lĩnh hầu. Là Sai 

phu trong Hội Tao 
Đàn, Lương Thế Vinh 

là một nhà văn, nhà 
chính trị, nhà ngoại 

giao, nhà toán học, giỏi 
âm nhạc, sân khấu 

chèo, thấu hiểu Phật 
học sâu sắc, đồng thời 
là nhà giáo tâm huyết. 

Ông có nhiều học trò 
đỗ Bảng nhãn, Thám 

hoa, Tiến sỹ. Lê Quý 
Đôn đánh giá ông là 

người tài hoa danh 
vọng vượt bậc. Khi 

nghe tin ông qua đời, 
vua Lê Thánh Tông đã 

viết: “… Danh lạ còn 
truyền để quốc gia 

Khuất ngón tay, than 
tài cái thế 

Lấy ai làm Trạng nước 
Nam ta!” 

7 

Đường 

TDP Đông 
Thọ 

Nhà văn 
hóa 

TDP 
Đông 

Kênh 

Rõng 1 
521 7 

Đường  

Phạm 
Văn Nghị 

Tiến sĩ Phạm Văn 
Nghị (1805-1881), quê 

xã Yên Thắng, huyện 
Ý Yên, ông là bậc đại 

khoa, một chí sĩ yêu 
nước, một nhà giáo ưu 

tú, một nhà thơ lớn của 
dân tộc. Ông có công 

chiêu mộ nhân dân 
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khẩn hoang thành lập 
nên vùng đất gọi là trại 

Sỹ Lâm, nay là xã 
Nghĩa Thành, xã Nghĩa 

Lâm, huyện Nghĩa 
Hưng. 

8 

Đường 
liên phố 

Đoài-Bắc- 
Đông 

Ngã 3 

đường 
D3 

Ngã ba 
đường 

Đông 
Thọ 

763 6 

Đường  

Doãn 
Khuê 

Doãn Khuê (1813-

1878), quê xã Ngoại 

Lãng, huyện Thư Trì, 
nay là huyện Vũ Thư, 

tỉnh Thái Bình. Ông đỗ 
Tiến sĩ năm 1838, nổi 

tiếng là một vị quan 
thanh liêm, chính trực. 

Ông từng là Đốc học 
tỉnh Nam Định; Doanh 

điền sứ, chiêu mộ dân 
nghèo khai hoang lấn 

biển, lập nên xã Nghĩa 
Thành, huyện Nghĩa 

Hưng bây giờ. Ông còn 
là Lãnh tụ chỉ huy các 

trận đánh của quân 
triều đình nhà Nguyễn 

chống lại thực dân 
Pháp đến cùng khi 

chúng đem quân bao 
vây thành Nam Định. 
Ông được thờ tại di 

tích đền thờ Doãn 
Khuê, thông Thư Điền, 

xã Nghĩa Thành, huyện 
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam 

Định. 

9 
Đường 

Đại Tám 

Cầu Đại 

Tám 

Cống 

bà Ba 
625 7 

Đường  

Chu Văn 

An 

Chu Văn An (1292-
1370), quê ở làng Văn 

Thôn, huyện Thanh 
Đàm (nay thuộc xóm 
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Văn, xã Thanh Liệt, 
huyện Thanh Trì, Hà 

Nội). Ông từng đỗ Thái 
học sinh nhưng không 

ra làm quan mà mở 
trường dạy học ở làng 

Huỳnh Cung. Ông 
được coi là người thầy 

của mọi thời đại, nhà 
giáo lỗi lạc của Việt 

Nam, đã dành cả cuộc 
đời cho sự nghiệp dạy 

học, với triết lý giáo 
dục nhân văn, không 
phân biệt giàu nghèo, 

học đi đôi với thực 
hành, học suốt đời để 

biết, để làm việc và 
cống hiến cho xã hội. 

Ông có công lớn trong 
việc truyền bá, giáo 

dục tư tưởng đạo 
đức Khổng 

giáo vào Việt Nam.  
Vua Trần Minh 

Tông đã mời ông ra 
làm tư nghiệp Quốc tử 

giám, dạy cho Thái tử 
Trần Vượng, Đến 

đời Dụ Tông, thấy 
quyền thần làm 

nhiều điều vô đạo, ông 

dâng Thất trảm sớ xin 

chém bảy tên gian 
nịnh, nhưng vua không 

nghe. Ông chán nản từ 
quan về ở núi Phượng 

Hoàng (Chí Linh, Hải 



 
19 

 

Dương), lấy hiệu 
là Tiều ẩn dạy học, viết 

sách cho tới khi mất. 

10 QL 37B 
Tỉnh lộ 

490C 

Đường 
TDP 

Nam 

850 11 
Đường  

Trần 

Hưng Đạo 

Trần Hưng Đạo (? - 

1300), tên thật là Trần 
Quốc Tuấn, còn được 

gọi là Hưng Đạo đại 

Vương, quê tỉnh Nam 

Định, là danh tướng, 
một anh hùng dân tộc 

kiệt xuất, một nhà 
chính trị, nhà văn cũng 

như là Tư lệnh tối cao 
chỉ huy quân đội toàn 

quốc của Đại Việt thời 
nhà Trần, tham gia ba 

cuộc kháng chiến 
chống Nguyên - Mông 

(thế kỷ XIII). Trong 
kháng chiến Ông là 

người tổ chức các kế 
hoạch tác chiến, trực 

tiếp chỉ đạo các trận 
chiến đấu lớn có tính 

chất quyết chiến chiến 
lược, nổi tiếng nhất là 

trận Bạch Đằng oanh 
liệt (9-4-1288). Ông là 
tác giả của các tác 

phẩm: Hịch tướng sĩ; 
Binh thư yếu lược;Vạn 

kiếp tông bí truyền thư. 
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3.2. Phương án đặt tên các tuyến phố 

 
STT 

Tên 
đường 

hiện tại 
/Tên kỹ 

thuật 

Điểm 
đầu 

Điểm 
cuối 

Chiều 

dài 
(m) 

Chiều 

rộng 
(m) 

Tên dự 
kiến đặt 

Tóm tắt ý nghĩa tên dự 
kiến đặt 

1 
Đường D1 
khu đô thị 

TDP1 

Đường 
N1 

Nhà văn 
hóa 

TDP 1 

148,7 7 

Phố  

Cù Chính 

Lan 

Cù Chính Lan (1930 -
1952) quê tại 
làng Quỳnh Đôi, 
huyện Quỳnh Lưu, Nghệ 
An, là một trong 7 cá 
nhân đầu tiên được 
phong danh hiệu Anh 
hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân của Việt 
Nam. Năm 1946, Cù 
Chính Lan xung phong 
tình nguyện nhập ngũ, 
trở thành chiến sĩ liên 
lạc, sau là tiểu đội 
trưởng bộ binh. 
Ngày 13/12/1951, Cù 
Chính Lan cùng đơn vị 
dũng cảm tiêu diệt xe 
tăng địch tại Giang Mỗ. 
Ngày 29 tháng 12 năm 
1951, đơn vị anh được 
lệnh đánh đồn Gô Tô 
(Hòa Bình). Tiểu đội 
anh được giao nhiệm vụ 
mở cửa hàng rào cho đại 
quân tấn công. Dù bị 
thương nặng 3 lần, anh 
vẫn cố gắng tham gia 
chiến đấu cho đến khi hy 
sinh. Trong Đại hội liên 
hoan Anh hùng và Chiến 
sĩ thi đua toàn quốc lần 
thứ Nhất tháng 5 năm 
1952, Cù Chính Lan 
được truy tặng Huân 
chương Quân công hạng 
hai, Huân chương Kháng 
chiến hạng nhất, Anh 
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hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân. 

2 
Đường D2 
khu đô thị 

TDP1 

Đường 
N1 

Đường 
N3 

144,1 7 

Phố  

Phùng 

Chí Kiên 

Phùng Chí Kiên 
(1901 - 1941), quê 
làng Mỹ Quan 
Thượng, nay thuộc xã 
Diễn Yên, huyện Diễn 
Châu, tỉnh Nghệ An. 
Năm 1925, ông tham 
gia Hội Việt Nam cách 
mạng Thanh niên. 
Năm 1926, ông được 
lãnh tụ Nguyễn Ái 
Quốc giới thiệu vào 
học Trường Quân sự 
Hoàng Phố (khóa 5). 
Cuối năm 1930, đồng 
chí được kết nạp vào 
Đảng Cộng sản Đông 
Dương. Năm 1934, 
ông về Hương Cảng 
chuẩn bị triệu tập Đại 
hội đại biểu toàn quốc 
Đông Dương lần thứ 
nhất. Năm 1935, ông 
được bầu vào Thường 
vụ Ban chấp hành 
Trung ương. Năm 
1941, ông về Cao 
Bằng tham dự Hội 
nghị Trung ương lần 
thứ 8 và được bầu vào 
Ban Chấp hành Trung 
ương, trực tiếp tổng 
Chỉ huy khu căn cứ 
Bắc Sơn, thành lập và 
chỉ đội Cứu quốc quân 
I. Tháng 8 năm 1941, 
đơn vị bị phục kích, 
ông đã anh dũng hy 
sinh sau khi kiên 
cường chiến đấu để 
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đồng đội thoát khỏi 
vòng vây. Năm 1947, 
ông được truy phong 
hàm cấp tướng. Năm 
1994, ông được truy 
tặng Huân chương 
chiến công hạng Ba. 
Năm 2003, ông được 
phong là Sĩ quan quân 
đội cấp tướng. 

3 
Đường N1 
khu đô thị 

TDP1  

Tỉnh lộ 

490c 

(Bến xe 
khách) 

Đến 
đường 

D3  

181 9 

Phố  

Trần 

Đăng 
Ninh 

Trần Đăng Ninh 
(1910 - 1955), quê tại 
thôn Quảng nguyên, xã 
Quảng Phú Cầu, huyện 
Ứng Hòa, Hà Đông 
(Hà Nội). Năm 1935, 
ông giác ngộ với cách 
mạng. Năm 1936, ông 
được cử vào nghiệp 
đoàn bí mật và gia 
nhập Đảng Cộng sản 
Đông Dương. Từ năm 
1937 đến năm 1939, 
ông đã tổ chức và lãnh 
đạo nhiều cuộc bãi 
công, bãi thị, mít tinh, 
đấu tranh chống thuế. 
Năm 1939, ông là Ủy 
viên Thành ủy Hà Nội. 
Năm 1941, ông là Bí 
thư Xứ ủy Bắc Kỳ. 
Cuối năm đó, ông bị 
mật thám bắt và bị kết 
án 20 năm tù khổ sai 
tại nhà tù Hỏa Lò, sau 
bị chuyển lên nhà 
tù Sơn La. Tại đây, 
ông đã hoạt động trong 
tổ chức bí mật của 
Đảng trong nhà lao, 
tham gia tổ chức huấn 
luyện chính trị và quân 
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sự cho các tù nhân 
chính trị. Sau đó ông 
vượt ngục và tiếp tục 
tham gia hoạt động 
cách mạng. Năm 1947, 
ông được cử giữ chức 
Trưởng ban Kiểm tra 
Ban chấp hành Trung 
ương Đảng kiêm Phó 
Tổng Thanh tra Chính 
phủ. Năm 1950, ông 
được điều sang giữ 
chức Chủ nhiệm Tổng 
cục Cung cấp (sau là 
Tổng cục Hậu cần), 
Ủy viên Tổng quân ủy 
(1950-1955), kiêm 
Trưởng ban Cung cấp 
chiến dịch Biên giới 
(1950). Trong Đại hội 
Đảng lần thứ II, ông 
được bầu làm Ủy viên 
Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Lao động 
Việt Nam. Năm 1955, 
ông mất sau khi về tiếp 
quản Hà Nội một thời 
gian ngắn. 

4 

Đường N2 

khu đô thị 
TDP1 

Đường 
D1 

Đường 
D3 

127 7 

Phố  

Nguyễn 
Viết Xuân 

Nguyễn Viết Xuân 
(1933-1964), quê xóm 
Thượng, xã Ngũ Kiên, 
huyện Vĩnh Tường, 
tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 
1952 Nguyễn Viết 
Xuân gia nhập quân 
đội nhân dân Việt 
Nam. Trong quá trình 
công tác Nguyễn Viết 
Xuân từng làm trinh 
sát thuộc C3 đoàn 99, 
Tiểu đội trưởng trinh 
sát, Trung đội trưởng 
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pháo cao xạ, Chính trị 
viên phó đại đội pháo 
cao xạ, Chính trị viên 
đại đội 3, tiểu đoàn 14 
pháo cao xạ. Ngày 
18/11/1964, trong trận 
chiến với không quân 
Hoa Kỳ tại Quảng 
Bình, Nguyễn Viết 
Xuân bị thương song 
vẫn tiếp tục chỉ huy 
chiến đấu, động viên 
đồng đội bằng khẩu 
hiệu “Nhằm thẳng 
quân thù! Bắn!”. Ngày 
1/1/1967, Nguyễn Viết 
Xuân được truy tặng 
danh hiệu Anh hùng 
lực lượng vũ trang 
nhân dân. 

5 

Đường N3 

khu đô thị 
TDP1 

Đường 

D1 

Đường 

D3 
127 7 

Phố 

Nguyễn 
Văn Trỗi 

Nguyễn Văn Trỗi 
(1940-1964), quê làng 
Thanh Quýt, xã Điện 
Thắng, huyện Điện 
Bàn, tỉnh Quảng Nam. 
Năm 1963, Nguyễn 
Văn Trỗi tham gia tổ 
chức Biệt động thành, 
Đại đội quyết tử cánh 
Tây Nam Sài Gòn. 
Ngày 2/ 5/ 1964, 
Nguyễn Văn Trỗi nhận 
nhiệm vụ đặt mìn ở 
cầu Công Lý (nay là 
cầu Nguyễn Văn Trỗi), 
để ám sát phái đoàn 
quân sự chính trị cao 
cấp của Chính phủ Mỹ 
do Bộ trưởng quốc 
phòng Robert 
McNamara dẫn đầu. 
Công việc bại lộ, 
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Nguyễn Văn Trỗi bị 
bắt lúc và bị kết án tử 
hình. Nguyễn Văn Trỗi 
bị xử bắn tại nhà lao 
Chí Hòa ngày 15 tháng 
10 năm 1964. Nguyễn 
Văn Trỗi được truy 
tặng danh hiệu Anh 
hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân, Đảng 
viên Nhân dân Cách 
mạng miền Nam, Huân 
chương Thành đồng 
hạng nhất. 

6 

Đường sau 

chợ Khu 
đô thị 

TDP2 

Đường 

D3 nối 
dài đến 

sông 
Đại Tám 

Đường 

Bắc sân 
vận 

động 

116 7 
Phố  

Tô Hiệu 

Tô Hiệu (1912-1944), 
quê ở thôn Xuân Cầu, 
xã Nghĩa Trụ, 
huyện Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên. 
Năm 1927 khi học tại 
trường Pháp Việt ông 
đã sớm tham gia vào 
các phong trào yêu 
nước của học sinh. 
Năm 1928, ông vào 
Sài Gòn tham gia Việt 
Nam Quốc dân Đảng. 
Năm 1930, ông bị bắt 
và bị kết án 4 năm tù, 
đày đi Côn Đảo. 
Những năm tháng tại 
Côn Đảo, Tô Hiệu đi 
theo lý tưởng cộng 
sản và chỉ một thời 
gian sau, ông được kết 
nạp vào Đảng Cộng 
sản Đông Dương. 
Năm 1934, ông được 
phân công xây dựng cơ 
sở cách mạng ở Thái 
Nguyên. 
Năm 1936 ông được 
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cử vào Ban thường 
vụ Xứ uỷ Bắc Kỳ, phụ 
trách công tác tuyên 
huấn. Cuối năm 1938, 
tại Hải Phòng Tô Hiệu 
hướng dẫn, chỉ đạo và 
tổ chức nhiều cuộc 
đình công, biểu tình và 
trực tiếp tham gia đấu 
tranh. Điển hình là 
cuộc đấu tranh của 
3.000 công nhân nhà 
máy Tơ Hải Phòng đã 
gây được tiếng vang 
lớn. Tháng 
10 năm 1939, Xứ uỷ 
Bắc Kỳ thành lập khu 
liên tỉnh B, Tô Hiệu 
làm Bí thư Khu uỷ, 
xúc tiến ra báo Chiến 
Đấu, cơ quan tuyên 
truyền của Khu uỷ B. 
Ngày 1/12/1939, Tô 
Hiệu bị bắt, kết án 5 
năm tù ở nhà tù Sơn 
La. Tại đây, ông được 
bầu làm Bí thư chi bộ 
Đảng, tham gia công 
tác tuyên truyền cách 
mạng và đấu tranh cải 
thiện chế độ nhà tù. 
Ông mất ngày 7 tháng 
3 năm 1944 tại nhà 
tù Sơn La. 

7 

Đường 

Bắc sân 
vận động  

Đường 
D3 nối 

dài đến 
sông 

Đại Tám 

Đường 
phía 

Tây 
SVĐ thị 

trấn 

115 7 

Phố  

Tô Vĩnh 
Diện 

Tô Vĩnh Diện (1924 -
 1954) quê ở thôn Dược 
Khê, xã Nông Trường, 
huyện Nông Cống (nay 
thuộc huyện Triệu Sơn), 
tỉnh Thanh Hóa. Năm 
1946, thực dân Pháp tái 
chiếm Đông Dương. Tô 



 
27 

 

Vĩnh Diện tham gia chỉ 
huy dân quân ở địa 
phương. Năm 1953, Tô 
Vĩnh Diện sang Quảng 
Tây (Trung Quốc) để tập 
huấn pháo binh. Tháng 
12/1953, Tô Vĩnh Diện 
về nước và được điều về 
làm trung đội phó của 
trung đội 2. Ngày 
1/2/1954, đơn vị của Tô 
Vĩnh Diện trên đường 
kéo pháo ra, đến một 
con dốc cao và hẹp ở 
gần Bản Chuối bất ngờ 
bị quân Pháp bắn pháo 
lên, buộc đơn vị phải 
kéo giữ pháo nằm rạp 
xuống, đúng lúc dây tời 
bị đứt. Tô Vĩnh Diện lập 
tức bỏ càng pháo phía 
trong, chuyển sang ghì 
người vào càng pháo 
phía ngoài, lấy một chân 
đạp vào một gốc cây, cố 
gắng đẩy hướng càng 
pháo đâm vào vách núi. 
Tuy cản được pháo lăn 
xuống vực, nhưng anh 
cũng bị bánh xe của 
khẩu pháo nặng hơn 2 
tấn đè lên người hy sinh. 
Ngày 7/5/1955, Tô Vĩnh 
Diện được trao 
tặng Huân chương quân 
công hạng nhì, Huân 
chương chiến công hạng 
nhất và được truy tặng 
danh hiệu Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân 
dân năm 1956. 

8 
Đường 
Tây sân 

vận động 

QL 37B 
Đường 
Bắc sân 

vận 

157 7 
Phố  

Tố Hữu 

Tố Hữu (1920-2002) 
tên thật là Nguyễn 
Kim Thành, quê xã 
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động Quảng Thọ, huyện 

Quảng Điền, tỉnh Thừa 
Thiên – Huế. Ông là 
một tác gia có vị trí 

đặc biệt quan trọng, 
một nhà thơ tiêu biểu 
của dòng thơ cách 

mạng Việt Nam. Ông 
đảm trách nhiều chức 
vụ: Phó Tổng thư ký 

Hội Văn nghệ Việt 
Nam, Giám đốc Nha 
tuyên truyền và văn 
nghệ thuộc Thủ tướng 
phủ, Thứ trưởng Bộ 
Tuyên truyền, Phó Chủ 

tịch Hội liên hiệp Văn 
học nghệ thuật Việt 
Nam, Bí thư Ban Chấp 

hành Trung ương 
Đang, Phó Chủ tịch 
Hội đồng Bộ trưởng, 

… Ông được tặng Giải 
thưởng Hồ Chí Minh 
đợt I về Văn học – 

Nghệ thuật (1996), 
Huân chương Sao 
Vàng (1994), Giải 

thưởng Văn học 
ASEAN của Thái Lan 
(1996). 

9 

Đường số 

1 Khu đô 
thị TDP3 

Đường 
QL 37B   

Đường 

số 5 khu 
đô thị 

TDP 3 

159 7 

Phố  

Hoàng 
Quốc Việt 

Hoàng Quốc Việt 
(1905-1992) tên thật là 
Hạ Bá Cang, quê ở 

Đáp Cầu, tỉnh Bắc 
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Ninh. Ông tham gia 

cách mạng từ năm 
1925. Năm 1930, ông 
được bầu vào Ban 

Chấp hành Trung ương 
Đảng cộng sản Việt 
Nam. Ông giữ nhiều 

chức vụ quan trọng 
như: Viện Trưởng viện 
Kiểm sát nhân dân tối 

cao, Hội trưởng Hội 
hữu nghị Việt – Trung, 
Chủ tịch đoàn Chủ tịch 
Uỷ ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Đại biểu Quốc 

hội khoá V, VI, VII, 
VIII. Ông được Nhà 
nước tặng thưởng 

Huân chương Sao 
Vàng. 

10 

Đường số 

2 Khu đô 
thị TDP3 

Đường 

QL 37B   

Đường 
số 5 khu 

đô thị 
TDP 3 

159 7 

Phố 

Hoàng 

Văn Thụ 

Hoàng Văn Thụ (1909 -
 1944) quê xã Nhân Lý, 

huyện Văn Uyên (nay 

thuộc xã Hoàng Văn 
Thụ, huyện Văn Lãng 

tỉnh Lạng Sơn). Năm 
1935, ông làm chủ bút 

báo "Tranh đấu" ở miền 
thượng du Việt 

Bắc. Năm 1939, ông dự 
hội nghị Xứ ủy mở rộng 

và được cử làm Bí thư 
Xứ ủy Bắc Kỳ. Tháng 

11 năm 1940, tại Hội 
nghị Trung ương Đảng 
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cộng sản Đông Dương 
lần thứ 7 ông được bầu 

là Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng 

Cộng sản Việt Nam 
khoá I. Tháng 5 năm 

1941, ông cùng đoàn đại 
biểu Xứ ủy Bắc Kỳ dự 

Hội nghị Trung ương lần 
thứ VIII và được cử vào 

Ban thường vụ Trung 
ương Đảng. Ông là nhà 

lãnh đạo cao cấp của 
Trung ương Đảng Cộng 
sản Đông Dương, người 

có đóng góp lớn vào 
phong trào cộng sản Việt 

Nam và là nhà thơ cách 
mạng Việt Nam 

trước Cách mạng tháng 
Tám năm 1945.  

12 

Đường số 

3 Khu đô 
thị TDP3 

Đường 
D3 nối 

dài đến 
sông 

Đại Tám 

Đường 
số 1 

Khu đô 
thị 

TDP3 

111 7 

Phố 

 Lý Tự 
Trọng 

Lý Tự Trọng (191-
1931), tên thật là Lê 
Hữu Trọng, quê ở 

Thạch Minh, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà 
Tĩnh. Ông góp phần 

vào việc liên lạc giữa 
Tổng bộ Hội Việt Nam 
Cách mạng thanh niên 

với Đảng bạn và cán 
bộ Việt Nam hoạt 
động cách mạng tại 

Trung Quốc. Năm 
1929, ông về Sài Gòn 
công tác tại cơ quan 
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Trung ương An Nam 

Cộng sản Đảng. Ngày 
09/02/1931, trong buổi 
mít tinh kỷ niệm một 

năm cuộc khởi nghĩa 
Yên Bái tổ chức tại Sài 
Gòn, khi mật thám đến 

đàn áp, Lý Tự Trọng 
đã dũng cảm bắn chết 
thanh tra mật thám 

Legrant, ông bị bắt và 
kết án tử hình. Trước 
khi bị tử hình, ông vẫn 
hát vang bài Quốc tế 
ca. 

13 

Đường số 

4 Khu đô 
thị TDP3 

Đường 
D3 nối 

dài đến 
sông 

Đại Tám 

Đường 
số 1 

Khu đô 
thị 

TDP3 

117 7 

Phố 

Phạm 
Hồng 

Thái 

Phạm Hồng Thái 
(1895-1924), quê ở 
Nghệ An. Ông cùng 
với một nhóm thanh 
niên có tâm huyết theo 
Vương Thúc Oánh 
(thành viên Việt Nam 
Quang phục Hội) vượt 
biên qua Xiêm (Thái 
Lan) rồi sang Quảng 
Châu (Trung Quốc) 
khoảng cuối năm 
1918. Tháng 4 năm 
1924, ông gia nhập 
Tâm Tâm Xã do Hồ 
Tùng Mậu, Lê Hồng 
Sơn thành lập. 
Năm 1924, sau khi viết 
bảng cáo trạng tố cáo 
tội ác của thực dân 
Pháp đến nhân dân 
toàn thế giới, ông giả 
dạng ký giả vào Khách 
sạn Victoria tại tô 
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giới Sa Diện ở Quảng 
Châu để ám sát toàn 
quyền Đông 
Dương Martial Henri 
Merlin. Trong bữa tiệc 
ông đã quăng một 
quả lựu đạn được ngụy 
trang trong một chiếc 
máy ảnh vào giữa bàn 
tiệc. Tuy nhiên vụ mưu 
sát không thành, 
Merlin chỉ bị thương 
nhẹ và thoát chết. 
Phạm Hồng Thái thoát 
được khỏi khách sạn 
nhưng bị truy nã nên 
phải gieo mình xuống 
dòng Châu Giang tự tử 
khi chỉ mới 28 tuổi. Sự 
kiện "Tiếng bom Sa 
Diện" này đã làm chấn 
động cả một vùng lúc 
bấy giờ. 

14 

Đường số 

5 Khu đô 
thị TDP3 

Đường 
D3 nối 

dài đến 
sông 

Đại Tám 

Đường 
số 1 

Khu đô 
thị 

TDP3 

121 7 

Phố  

Trần Huy 
Liệu 

Trần Huy Liệu (1901-
1969) xuất thân trong 
một gia đình nhà nho 
yêu nước tại làng Vân 
Cát, xã Kim Thái, huyện 
Vụ Bản. Ông tham gia 
hoạt động xã hội từ năm 
1924, những năm 1922-
1927, ông làm chủ tờ 
Đông Pháp thời báo. 
Tháng 6/1927, ông bị 
kết án tù vì có chân 
trong các tổ chức yêu 
nước. Năm 1928, ông 
thành lập Cường học thư 
xã, chuyên xuất bản sách 
báo cổ vũ tinh thần yêu 
nước. Trong năm 1927, 
ông gia nhập Việt Nam 
Quốc dân Đảng và tổ 
chức Đảng trong Nam. 
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Năm 1928, ông bị Pháp 
bắt, kết án 5 năm tù đày 
ra Côn Đảo. Trong tù, 
ông tiếp thu chủ nghĩa 
Cộng sản, tuyên bố ly 
khai Quốc dân Đảng, tự 
nguyện đứng vào hàng 
ngũ những người cộng 
sản. Năm 1935, ông ra 
tù, bị trục xuất về miền 
Bắc. Năm 1963, ông gia 
nhập Đảng Cộng sản 
Đông Dương, đảm nhận 
nhiều chức vụ quan 
trọng trong Đảng như: 
Chủ tờ báo tin tức (Cơ 
quan ngôn luận của 
Đảng Cộng sản Đông 
Dương), tham gia Quốc 
dân Đại hội Tân Trào, 
Phó chủ tịch Uỷ ban 
Dân tộc giải phóng toàn 
quốc năm 1945, Bộ 
trưởng Bộ Tuyên truyền 
trong Chính phủ lâm 
thời nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà, Cục 
trưởng Cục Chính trị 
trong Quân sự uỷ viên 
hội, Chủ tịch Hội Văn 
hoá Cứu quốc, Trưởng 
ban nghiên cứu Văn – 
Sử - Địa, Viện trưởng 
Viện sử học, Phó Chủ 
nhiệm Uỷ ban khoa học 
xã hội Việt Nam, đại 
biểu Quốc hội khoá I, II. 
Ông được mời làm Viện 
sỹ thông tấn Viện Hàn 
lâm khoa học nước Cộng 
hoà Dân chủ Đức. Ông 
được truy tặng Giải 
thưởng Hồ Chí Minh đợt 
1 năm 1996. 
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PHẦN V 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. UBND thị trấn Liễu Đề hoàn thành xây dựng Đề án của thị trấn, trình 
UBND huyện: hoàn thành trong quý IV năm 2022. 

2. UBND huyện xây dựng Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Liễu 
Đề, tổ chức công khai Đề án theo quy định, trình Hội đồng tư vấn tỉnh: hoàn thành 

trong quý I năm 2023. 

Trên đây là Đề án đặt tên đường, phố thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh 
Nam Định. UBND huyện Nghĩa Hưng đề nghị Hội đồng tư vấn tư vấn đặt, đổi tên 

đường, phố và công trình công cộng tỉnh Nam Định xem xét và trình UBND tỉnh 
Nam Định, HĐND tỉnh Nam Định phê duyệt./. 

    

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
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