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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch  

Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo  

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố 

và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Ngày 13/10/2022, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công 

cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 141/TTr-SVHTTDL ngày 

30/9/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham dự họp có đại diện lãnh 

đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn 

phòng UBND tỉnh; Hội Di sản Văn hoá tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo UBND 

huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và 

công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ý kiến tham gia của các thành 

phần dự họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

tỉnh kết luận như sau:  

Trong những năm qua, thực hiện các quy định của pháp luật liên quan về 

việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh được 

thực hiện bảo đảm quy định, tuy nhiên các văn bản quy phạm pháp luật trải qua 

thời gian dài, chưa được sửa đổi, bổ sung còn có điểm không thống nhất, quá 

trình áp dụng còn phát sinh khó khăn, vướng mắc chưa thực sự phù hợp đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn. Nhằm xây dựng các quy định cụ thể về việc đặt tên, đổi tên 

đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh, tiếp tục triển khai hiệu 

quả Nghị định số 91/2005/NĐ-CP và Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT, việc 

xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, 

phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là phù hợp và cần thiết. 

Quy chế được ban hành sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng, là cơ sở cho tỉnh triển 

khai, thực hiện việc đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng đảm bảo sự 

phù hợp, tính khoa học, logic, chặt chẽ ngày càng cao. 

Qua phân tích, thảo luận, Lãnh đạo UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội 

dung trình của cơ quan soạn thảo; để nội dung Quy chế bảo đảm chất lượng, sát 
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thực tiễn, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu tối đa các ý kiến góp 

ý tại cuộc họp, rà soát, hoàn thiện các dự thảo như sau:  

 1. Đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đặt tên, 

đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: Nhất trí 

với dự thảo. 

2. Đối với dự thảo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công 

cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

a) Tại Chương I. Những quy định chung: rà soát, lược bỏ các từ ngữ 

không phù hợp tại Điều 2 và Điều 3 để đảm bảo chặt chẽ. 

b) Tại Chương II. Đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng: 

- Rà soát biên tập lại, kết hợp Điều 4 và Điều 5 thành Điều 4. Nguyên tắc 

áp dụng: theo đó lược bỏ các nguyên tắc không cần thiết, như: khoản 5 Điều 4; 

Tại khoản 1 Điều 5 lược bỏ nội dung “Việc lựa chọn tên không thuộc Ngân hàng 

tên đường, phố và công trình công cộng phải được Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi 

tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh xem xét, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh chấp thuận”… 

- Tại khoản 9 Điều 5 dự thảo: “9. Đường, phố tại các thị trấn, thành phố 

thuộc tỉnh có chiều dài 300m trở lên và chiều rộng tối thiểu 7,00m trở lên thì 

được đặt tên. Đường, phố có chiều dài dưới 300m hoặc chiều rộng dưới 7,00m 

thì đặt ngõ.”, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phố hợp với Sở Xây 

dựng, Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, điều chỉnh lại việc quy định về chiều 

dài và chiều rộng tối thiểu của đường, phố được đặt tên phù hợp với điều kiện 

thực tế trên địa bàn tỉnh và làm cơ sở xác định ngõ đối với các đường, phố 

không đủ tiêu chuẩn để đặt tên. 

- Tại Điều 6. Phân nhóm đặt tên đường, phố và công trình công cộng: 

+ Tiếp tục rà soát từ ngữ đảm bảo tính chặt chẽ, logic. Đối với nhóm tên 

tương ứng với phân loại nhóm đường, phố cần rà soát, bổ sung đầy đủ đảm bảo 

thống nhất với các phân loại tên tại ngân hang tên đường, phố và công trình 

công cộng được sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 8 dự thảo. 

+ Đối với điểm d Khoản 1 Điều 6: nghiên cứu, điều chỉnh lại tương ứng 

với quy định về độ dài tối thiểu quy định tại Khoản 9 Điều 5 dự thảo, sau khi đã 

thống nhất với Sở Xây dựng, đồng thời sửa lại quy định đặt tên của nhóm này 

theo hướng: “…trở lên thì được đặt tên như sau: tên đường, phố chính tiếp giáp 

ghép với số tự nhiên phía sau…”. 

+ Tương ứng với các nhóm phân loại đường, phố và công trình công cộng 

cần bổ sung phụ lục kèm theo để thuận tiện tra cứu, áp dụng trong quá trình thực 

hiện. 

- Tại Điều 7. Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình 

công cộng: xem xét, bổ sung về thành phần Hội đồng tư vấn đảm bảo chặt chẽ, 

đầy đủ. 
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- Tại Khoản 2 Điều 8: sửa nội dung “Định kỳ 3 năm 1 lần” thành “khi cần 

thiết” cơ quan thường trực của Hội đồng tư vấn cấp tỉnh chủ trì rà soát, lập danh 

mục bổ sung, gửi Hội đồng tư vấn cấp tỉnh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt bổ sung Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng. 

c) Tại Điều 9. Thẩm quyền đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công 

cộng: biên tập lại tiêu đề như sau “Điều 9. Thẩm quyền đặt tên, đổi tên công 

trình công cộng”, đồng thời lược bỏ các nội dung quy định về trình tự, quy trình, 

chỉ thể hiện ngắn gọn nội dung “Phân cấp” cho cấp huyện đặt tên, đổi tên các 

công trình công cộng thuộc đối tượng được phân cấp. 

d) Tại Chương IV 

- Điều 13. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: bổ sung 

trách nhiệm trong công tác tuyên truyền và chuyển đổi số trong gắn biển tên 

đường, phố, công trình công cộng (Mã QR code). 

- Tại Điều 14. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan: yêu cầu tiếp 

tục bổ sung, rà soát đầy đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan liên quan. 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu, tập trung hoàn thiện, báo 

cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2022 để xem xét, trình cuộc họp UBND tỉnh 

kỳ tháng 10/2022./. 

  

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành phần theo GM số 424/GM-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, ĐV; 

- Lưu: VT, KGVX (NNK). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
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