
 

 
 

 

 

 

 

BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết đặt tên, đổi tên và điều chỉnh độ dài 17 tuyến 

đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện Trần Văn Thời  

và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 

 
 

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Căn cứ 

Công văn số 229/HĐND-TT ngày 14/11/2022 của Thường trực HĐND tỉnh Cà 

Mau về việc phân công thẩm tra văn bản trình kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh Khóa 

X. Ngày 26/11/2022, Ban Văn hóa - Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các Ban 

HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết đặt tên, đổi tên và điều 

chỉnh độ dài 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện Trần Văn Thời 

và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. 

Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo đến đại biểu HĐND 

tỉnh một số nội dung cơ bản, như sau: 

1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Việc đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng thực hiện theo quy 

định tại Điều 16, Chương 3, Nghị định 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng quy 

định “Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền 

quyết định đặt tên, đổi tên đường, phố; công trình công cộng có quy mô lớn, có ý 

nghĩa quan trọng” và hướng dẫn của 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 ban hành kèm theo 

Nghị định 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ. 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện Trần Văn Thời và huyện 

Ngọc Hiển có 17 tuyến đường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng ổn định, cần phải 

đặt tên, đổi tên, điều chỉnh độ dài. Việc đặt tên đường và công trình công cộng là 

nhu cầu bức thiết trong công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện 

thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động giao dịch, liên hệ, phát triển 

kinh tế - xã hội, giáo dục truyền thống văn hóa – lịch sử địa phương. Vì vậy, việc 

HĐND tỉnh ban hành nghị quyết đặt tên, đổi tên và điều chỉnh độ dài 17 tuyến 

đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện Trần Văn Thời và huyện Ngọc Hiển 

là cần thiết, đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH CÀ MAU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-HĐND      Cà Mau, ngày      tháng 11 năm 2022 
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2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết và những vấn đề còn có ý kiến khác 

nhau 

- Phạm vị điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết này đặt tên, đổi tên 

và điều chỉnh độ dài 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện Trần 

Văn Thời và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. 

- Về nội dung dự thảo Nghị quyết: Hầu hết các tuyến đường dự kiến đặt tên, 

đổi tên và điều chỉnh giới hạn chiều dài của một số tuyến đường đã được đặt tên 

được cơ quan chức năng tham mưu thực hiện đúng quy trình, có chú trọng khảo sát 

thực tế và phù hợp với hiện trạng, điều kiện kinh tế, xã hội, truyền thống văn hóa - 

lịch sử của các địa phương. Hầu hết các đại biểu thống nhất cao với nội dung dự 

thảo của Nghị quyết. 

- Những vấn đề còn ý kiến khác nhau: 

Tại Hội nghị thẩm tra, các đại biểu thảo luận, có ý kiến về nội dung dự thảo 

Nghị quyết, cụ thể như sau: 

- Đại biểu đề nghị rà soát lại tên đường XUÂN DIỆU tại Phường 1, thành phố 

Cà Mau. Lý do: Tên đường XUÂN DIỆU đã được đặt tên theo Nghị quyết số 

118/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về đặt một số tên đường và công trình công 

cộng trên địa bàn thành phố Cà Mau. Ngày 30 tháng 6 năm 2015, HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về đặt, đổi, bãi bỏ tên một số tuyến đường 

trên địa bàn thành phố Cà Mau; theo đó bãi bỏ việc đặt tên 18 tuyến đường theo 

Nghị quyết số 118/2007/NQ-HĐND nêu trên và Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND 

vẫn khẳng định tên đường XUÂN DIỆU còn đang sử dụng. 

- Về đặt tên đường NGUYỄN THỊ MINH KHAI, tại xã Lý Văn Lâm, thành 

phố Cà Mau: Đại biểu đề nghị cân nhắc đặt tên đường này từ đoạn giáp với đường 

Lê Hồng Phong đến bến xếp dở hàng hóa Công ty Minh Phú. Lý do: Đoạn đường 

này đã qua người dân đã tự đặt tên đường Lê Hồng Phong, nếu đặt tên theo dự kiến 

đường NGUYỄN THỊ MINH KHAI sẽ ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch, liên hệ 

người dân, doanh nghiệp. 

- Về điều chỉnh giới hạn độ dài đường CHÂU VĂN LIÊM: Có đại biểu còn 

băn khoăn về việc tuyến đường có đoạn chưa thông suốt với điểm cuối theo dự 

kiến; vì còn 03 căn nhà dân (gần giáp đường Võ Văn Tần, khóm 6, Phường 1) chưa 

di dời.  

3. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết với 

hệ thống pháp luật 

Đối chiếu với các văn bản quy định hiện hành1, dự thảo Nghị quyết được 

thông qua tại Hội nghị là nghị quyết quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban 

hành của HĐND tỉnh. Trình tự, thủ tục, hình thức xây dựng dự thảo Nghị quyết 

                                                 

1Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ 

chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 91/2005/NĐ-CP 

ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công 

cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin 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 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ. 
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đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 

6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 20202.  

Trong quá trình tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết, ngành chức năng 

và địa phương đã thực hiện đúng quy trình; tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối tượng 

chịu sự tác động, các sở, ngành, địa phương; đăng tải lên Cổng thông tin điện tử 

tỉnh lấy ý kiến… đảm bảo đúng quy định.  

4. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết  

Nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; việc ban hành nghị quyết nhằm đặt tên các tuyến đường đã 

được hình thành, đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi trong công tác quản lý đô thị, quản 

lý hành chính, tạo địa chỉ cụ thể cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch. 

5. Quan điểm của Ban  

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thống nhất với nội dung dự thảo Nghị 

quyết. Tuy nhiên, để dự thảo Nghị quyết được thông qua đảm bảo đúng theo các 

quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện của tỉnh, Ban đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết, như sau: 

- Đề nghị điều chỉnh lại tên dự thảo Nghị quyết đảm bảo tính lô gíc, khoa học 

hơn. Sau điều chỉnh là: Nghị quyết đặt tên, đổi tên đường và điều chỉnh giới hạn 

của một số tuyến đường đã được đặt tên trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, huyện 

Ngọc Hiển, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.  Trên cơ sở đó, đổi lại các Điều trong 

dự thảo Nghị quyết như sau: 

Điều 1. Đặt tên 08 tuyến đường trên địa bàn huyện Trần Văn Thời 

Điều 2. Đặt tên, đổi tên 01 tuyến đường trên địa bàn huyện Ngọc Hiển 

Điều 3. Đặt tên 02 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau 

Điều 4. Điều chỉnh giới hạn 05 tuyến đường đã được đặt tên trên địa bàn thành 

phố Cà Mau 

- Tại khoản 1, Điều 1: Tên đường XUÂN DIỆU, đề nghị không trình đặt tên  

đường này. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tham mưu rà soát lại 

những nội dung, thông tin theo ý kiến của đại biểu, nếu đảm bảo trình HĐND tỉnh 

xem xét đặt tên vào kỳ họp trong thời gian tới. Theo đó, trên địa bàn thành phố Cà 

Mau chỉ đặt tên cho 02 tuyến đường. 

- Tại khoản 3, Điều 1: Đề nghị điều chỉnh điểm cuối giáp với đường Lê Hồng 

Phong. Còn đoạn đường từ đường Lê Hồng Phong đến Bến xếp dở hàng hóa 

                                                 
2 Tờ trình số 176/TTr-UBND, ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh; dự thảo Nghị quyết; Báo cáo số 401/BC-

SVHTTDL, tháng 02/11/2022 của  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về tổng hợp,giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp; 

Báo cáo số 589/BC-STP, ngày 14/11/2022 của Sở Tư pháp về thẩm định dự thảo nghị quyết; Báo cáo số 448/BC-

SVHTTDL, ngày 25/11/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tiếp thu, giải trình báo cáo thẩm định của Sở 

Tư pháp. 
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Công ty Minh phú: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với 

UBND thành phố Cà Mau tham mưu rà soát lại việc tác động đến hoạt động giao 

dịch, liên hệ, cũng như nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp về dự kiến đặt 

tên đường cho đoạn đường này, qua đó đề xuất cụ thể phương án đặt tên và trình 

HĐND tỉnh xem xét đặt tên vào kỳ họp trong thời gian tới.    

Sau khi điều chỉnh là: Tên đường NGUYỄN THỊ MINH KHAI. Điểm đầu 

giáp đường Nguyễn Tất Thành (Quốc lộ 1), ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm; điểm cuối 

giáp đường Lê Hồng Phong, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm; chiều dài tuyến 

đường 950m, chiều rộng mặt đường 14m. 

- Tên Điều 4, đề nghị điều chỉnh lại tên như sau: Điều chỉnh giới hạn 05 tuyến 

đường đã được đặt tên trên địa bàn thành phố Cà Mau. Theo đó, nội dung các 

khoản của điều này diễn đạt lại cho phù hợp, đảm bảo theo quy định. 

6. Một số vấn đề cần quan tâm 

Ngày 21/11/2022 Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức Đoàn khảo sát 

một số tuyến đường dự kiến đặt tên trình Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh Cà Mau. 

Qua khảo sát cho thấy trong công tác quản lý và đặt tên các tuyến đường có một số 

hạn chế, vướng mắc, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng và 

địa phương nghiên cứu, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, có giải pháp chấn chỉnh 

trong thời gian tới:  

- Một số đoạn đường chưa được đặt tên theo quy định nhưng đã gắn bảng tên 

đường (đoạn còn lại của đường Châu Văn Liêm, Phường 1, thành phố Cà Mau; 

đường Ngô Gia Tự, Phường 5, Phường Tân Thành, thành phố Cà Mau). 

- Có tuyến đường chưa được đặt tên nhưng người dân đã tự đặt tên đường để 

làm địa chỉ liên hệ (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến bến xếp dở hàng hóa Công 

ty Minh Phú người dân tự đặt tên đường Lê Hồng Phong, ấp Thạnh Điền, xã Lý 

Văn Lâm), hiện nay đang làm quy trình đặt tên đường nhưng chọn tên khác (dự 

kiến đặt tên Nguyễn Thị Minh Khai), từ đó gây khó khăn trong quá trình xem xét 

quyết định đặt tên đường vừa đảm bảo khoa học, ổn định lâu dài, vừa đảm bảo 

nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp.   

- UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương chủ động hơn nữa 

trong việc rà soát, thực hiện quy trình, thủ tục để trình HĐND tỉnh đặt tên những 

tuyến đường đã đủ điều kiện tại các kỳ họp sau. 

Qua thẩm tra, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh nhận thấy dự thảo Nghị 

quyết được xây dựng có đủ cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục đảm 

bảo theo quy định, đủ điều kiện để trình kỳ họp HĐND tỉnh. Một số vấn đề đại biểu 

thảo luận, góp ý kiến và được các thành viên Ban Văn hóa – Xã hội thống nhất, đề 

nghị cơ quan trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với 

các quy định pháp luật.  

Sau Hội nghị thẩm tra, những ý kiến theo quan điểm của Ban được cơ quan 

trình dự thảo Nghị quyết tiếp thu, chỉnh sửa. Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh 

thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.  
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Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết đặt tên, đổi tên và điều chỉnh 

độ dài 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện Trần Văn Thời và 

huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau./. 

 
 

Nơi nhận:                                                          
- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Sở VHTTDL, Sở Tư pháp; 

- Khách mời Kỳ họp; 

- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng CT HĐND; 

- Trang TTĐT HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, TM.  

           TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

              TRƯỞNG BAN 

  

 

 

 

               Nguyễn Phương Đông 
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