
UBND TỈNH CÀ MAU    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TƯ PHÁP     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-STP               Cà Mau, ngày      tháng 11 năm 2022 
 
 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 
Dự thảo Nghị quyết đặt tên 17 tuyến đường trên địa bàn thành  

phố Cà Mau, Huyện Trần Văn Thời và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 
 
 

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 
3095/SVHTTDL-VHGĐ ngày 02 tháng 11 năm 2022 về việc thẩm định dự thảo 
Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về đặt tên, đổi 
tên 17 tuyến đường trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2022. Sau khi nghiên cứu dự 
thảo Nghị quyết và các tài liệu có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như 
sau: 

1. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Hiện nay trên địa bàn thành phố Cà Mau, Huyện Trần Văn Thời và huyện 
Ngọc Hiển có nhiều tuyến đường đã được đầu tư xây dựng, mở rộng theo quy 
hoạch đô thị, được sử dụng ổn định. Theo quy định tại Điều 4 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, thì: “Tất cả các đường, 

phố và công trình công cộng trong thành phố, thị xã, thị trấn được xây dựng theo 

quy hoạch đô thị, được sử dụng ổn định thì được xem xét để đặt tên”. Do đó, Sở 
Tư pháp nhận thấy việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho Ủy ban 
nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo “Nghị quyết  của HĐND tỉnh đặt tên, đổi tên 17 

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

Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau”, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua là cần thiết; 
góp phần 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 hóa - xã 
hội; góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu 
quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc và nguyện vọng của nhân dân trên địa 
bàn. 

Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công 
cộng của tỉnh tổng kiểm kê tên các đường và công trình công cộng của các đô thị 
trên địa bàn tỉnh đã được đặt tên để phát hiện, loại bỏ những tên đường trùng 
nhau, chưa đúng hoặc chưa hợp lý trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem 
xét, quyết định. Việc lựa chọn những tên phù hợp trong ngân hàng tên dự kiến đặt 
tên đường, phố hoặc công trình công cộng về vị trí, cấp độ, quy mô của đường để 
đề xuất đặt tên tương xứng với ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện lịch sử và 
công lao của danh nhân trên cùng một địa bàn. 

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo 
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Dự thảo Nghị quyết đặt tên, đổi tên 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố 
Cà Mau, Huyện Trần Văn Thời và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau (dự thảo Nghị 
quyết) đã thể hiện rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, phù hợp với quy 
định của pháp luật có liên quan.  

3. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết với đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách của Nhà nước 

Qua xem xét nội dung dự thảo Nghị quyết, tham chiếu với các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan, Sở Tư pháp nhận thấy 
dự thảo Nghị quyết đặt tên, đổi tên 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà 
Mau, Huyện Trần Văn Thời và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đảm bảo phù hợp 
với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.   

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

a) Về tính hợp Hiến, hợp pháp: Đối chiếu nội dung của dự thảo Nghị quyết 
với các quy định của pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo Nghị 
quyết đặt tên, đổi tên 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, Huyện 
Trần Văn Thời và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau là văn bản quy phạm pháp luật, 
thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp.   

b) Về tính thống nhất của hệ thống pháp luật: Dự thảo Nghị quyết đặt tên, 
đổi tên 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, Huyện Trần Văn Thời và 
huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau được xây dựng trên cơ sở quy định của hệ thống 
pháp luật, gồm các căn cứ: 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; 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. Thực hiện 
Công văn số 208/HĐND-TT ngày 20 tháng 10 năm 2022 về việc xây dựng Nghị 
quyết đặt tên, đổi tên 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, Huyện 
Trần Văn Thời và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7128/UBND-KGVX ngày 21 tháng 10 
năm 2022 về việc xây dựng Nghị quyết đặt tên, đổi tên 17 tuyến đường trên địa 
bàn thành phố Cà Mau, Huyện Trần Văn Thời và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. 

Đối chiếu các căn cứ nêu trên, Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo Nghị quyết 
đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, để dự thảo Nghị 
quyết được ban hành chặt chẽ, đảm bảo tính khả thi, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 
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thảo tiếp tục nghiên cứu, làm rõ một số nội dung của dự thảo Nghị quyết trước 
khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, cụ thể như sau:  

- Khoản 3 Điều 2 (Tên đường Nguyễn Long Phi): Cơ quan chủ trì soạn 
thảo cần rà soát, xác định “Điểm đầu giáp với tuyến đường số 2, khóm 1, Thị trấn 

Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời” so với sơ đồ bản vẽ “Điểm đầu giáp 

tuyến đường Ngô Thị Hưởn”. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc, làm rõ 
vấn đề này. 

- Tại Điều 3:  

+ Về tên Điều: quy định “Đặt đặt tên, đổi tên 01 tuyến đường trên địa bàn 
huyện Ngọc Hiển” nhưng nội dung chưa thể hiện việc “đổi tên”, do đó đề nghị cơ 
quan soạn thảo làm rõ nội dung này để hoàn chỉnh cho chặt chẽ. Đồng thời, theo 
quy định tại Điều 10 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 thì: “không quy định tên đơn vị” để đặt tên đường, phố. Do đó, 
đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc, làm rõ nội dung này để trình cơ quan thẩm 
quyền xem xét, quyết định. 

+ Bỏ số thứ tự “1.”, vì Điều này chỉ có một khoản nên không cần thiết ghi. 

5. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết với văn bản đã giao 
cho Hội đồng nhân dân quy định chi tiết 

Qua xem xét nội dung quy định cụ thể của dự thảo Nghị quyết, tham chiếu 
với các quy định có liên quan. Sở Tư pháp nhận thấy, nội dung của dự thảo Nghị 
quyết đã phù hợp với việc giao thẩm quyền quy định chi tiết tại Mục II 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.   

6. Về ngôn ngữ và kỹ thuật soạn thảo văn bản  

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh sửa lại nội dung theo quy 
định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật.  

7. Ý kiến của Cơ quan thẩm định  

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện trình tự, thủ tục và hồ sơ xây dựng 
văn bản 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 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 
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154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật.  

Tuy nhiên, việc lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin 
điện tử chưa đảm bảo thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
góp ý kiến theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2015. Cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện lấy ý kiến trên Cổng 
thông tin điện tử tỉnh Cà Mau 
(https://www.camau.gov.vn/wps/portal/thongtin/layykienxaydungvbquyphanphapl

uat) “Ngày bắt đầu: 25/10/2022-Ngày kết thúc:25/11/2022” . Đồng thời, theo 
Báo cáo số 401/BC-SVHTTDL ngày 02 tháng 11 năm 2022 về tổng hợp, tiếp thu, 
giải trình ý kiến thống góp, thể hiện: “Hầu hết các cơ quan cấp tỉnh có liên quan 

được lấy ý kiến đóng góp đều thống nhất với dự thảo Nghị quyết…”, là chưa 
phản ánh đầy đủ nội dung tổng hợp, giải trình, tiếp thu theo ý kiến đóng góp của 
các cơ quan, đơn vị. Từ những vấn đề trên, Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo Nghị 
quyết đặt tên, đổi tên 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, Huyện 
Trần Văn Thời và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau chưa đủ điều kiện trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. 

Để nội dung dự thảo Nghị quyết được chặt chẽ, phù hợp theo quy định 
pháp luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh theo Báo cáo 
thẩm định này. 

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp gửi Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch nghiên cứu, hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 
định./. 

  
 Nơi nhận:                                                       
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL. 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

  Võ Thanh Tòng 
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UBND TỈNH CÀ MAU    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TƯ PHÁP     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-STP     Cà Mau, ngày      tháng 11 năm 2022 
 
 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 
Dự thảo Nghị quyết đặt tên, đổi tên và điều chỉnh  

chiều dài 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau,  
Huyện Trần Văn Thời và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau (lần 2) 

 
 

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 
3325/SVHTTDL-VHGĐ ngày 24 tháng 11 năm 2022 về việc thẩm định dự thảo 
dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về đặt tên, đổi tên và điều chỉnh chiều dài 17 
tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, Huyện Trần Văn Thời và huyện 
Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Nội dung này đã được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo 
cáo số 589/BC-STP ngày 14 tháng 11 năm 2022, tuy nhiên đến nay Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch có văn bản đề nghị thẩm định (lần 2). Sau khi nghiên cứu dự 
thảo Nghị quyết và các tài liệu có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như 
sau: 

1. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Hiện nay trên địa bàn thành phố Cà Mau, Huyện Trần Văn Thời và huyện 
Ngọc Hiển có nhiều tuyến đường đã được đầu tư xây dựng, mở rộng theo quy 
hoạch đô thị, được sử dụng ổn định. Theo quy định tại Điều 4 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, thì: “Tất cả các đường, 

phố và công trình công cộng trong thành phố, thị xã, thị trấn được xây dựng theo 

quy hoạch đô thị, được sử dụng ổn định thì được xem xét để đặt tên”. Do đó, Sở 
Tư pháp nhận thấy việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho Ủy ban 
nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo “Nghị quyết đặt tên, đổi tên và điều chỉnh chiều 

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

huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau”, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua là cần 
thiết; góp phần 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 hóa 
- xã hội; góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc, nâng cao tình 
yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc và nguyện vọng của nhân dân trên 
địa bàn. 

Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công 
cộng của tỉnh tổng kiểm kê tên các đường và công trình công cộng của các đô thị 
trên địa bàn tỉnh đã được đặt tên để phát hiện, loại bỏ những tên đường trùng 
nhau, chưa đúng hoặc chưa hợp lý trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem 
xét, quyết định. Việc lựa chọn những tên phù hợp trong ngân hàng tên dự kiến đặt 
tên đường, phố hoặc công trình công cộng về vị trí, cấp độ, quy mô của đường để 
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đề xuất đặt tên tương xứng với ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện lịch sử và 
công lao của danh nhân trên cùng một địa bàn. 

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo 

Dự thảo Nghị quyết đặt tên, đổi tên và điều chỉnh chiều dài 17 tuyến đường 
trên địa bàn thành phố Cà Mau, Huyện Trần Văn Thời và huyện Ngọc Hiển, tỉnh 
Cà Mau (dự thảo Nghị quyết) đã thể hiện rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp 
dụng, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.  

3. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết với đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách của Nhà nước 

Qua xem xét nội dung dự thảo Nghị quyết, tham chiếu với các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan, Sở Tư pháp nhận thấy 
dự thảo Nghị quyết đặt tên, đổi tên và điều chỉnh chiều dài 17 tuyến đường trên 
địa bàn thành phố Cà Mau, Huyện Trần Văn Thời và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà 
Mau đảm bảo phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước.   

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

a) Về tính hợp Hiến, hợp pháp: Đối chiếu nội dung của dự thảo Nghị quyết 
với các quy định của pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo Nghị 
quyết đặt tên, đổi tên và điều chỉnh chiều dài 17 tuyến đường trên địa bàn thành 
phố Cà Mau, Huyện Trần Văn Thời và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau là văn bản 
quy phạm pháp luật, thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo tính 
hợp Hiến, hợp pháp.   

b) Về tính thống nhất của hệ thống pháp luật: Dự thảo Nghị quyết đặt tên, 
đổi tên và điều chỉnh chiều dài 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, 
Huyện Trần Văn Thời và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau được xây dựng trên cơ 
sở quy định của hệ thống pháp luật, gồm các căn cứ: 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; 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. Thực hiện Công văn số 208/HĐND-TT ngày 20 tháng 10 năm 
2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết đặt 
tên, đổi tên 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, Huyện Trần Văn 
Thời và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh tại Công văn số 7128/UBND-KGVX ngày 21 tháng 10 năm 2022 
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về việc xây dựng Nghị quyết đặt tên, đổi tên 17 tuyến đường trên địa bàn thành 
phố Cà Mau, Huyện Trần Văn Thời và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. 

Đối chiếu các căn cứ nêu trên, Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo Nghị quyết 
đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, để dự thảo Nghị 
quyết được ban hành chặt chẽ, đảm bảo tính khả thi, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 
thảo tiếp tục nghiên cứu, làm rõ một số nội dung của dự thảo Nghị quyết trước 
khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, cụ thể như sau: 

- Về tên dự thảo Nghị quyết: Chưa thống nhất với Công văn số 
208/HĐND-TT ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân 
tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 
7128/UBND-KGVX ngày 21 tháng 10 năm 2022. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì 
soạn thảo làm rõ vấn đề này làm cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, 
quyết định. Đồng thời, theo nội dung quy định cụ thể của dự thảo Nghị quyết chỉ 
đặt tên 11 tuyến đường, đổi tên 01 tuyến đường và điều chỉnh độ dài 05 tuyến 
đường, do đó cần cân nhắc, điều chỉnh tên dự thảo Nghị quyết cho phù hợp với 
nội dung quy định cụ thể.  

- Về căn cứ ban hành dự thảo Nghị quyết: Tại căn cứ thứ nhất và thứ hai 
(từ trên xuống), đề nghị ghi đầy đủ cho chặt chẽ theo hướng: 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ 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;  
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
- Tại Điều 1 (Đặt tên 11 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau và 

Huyện Trần Văn Thời): Đề nghị tách ra quy định thành hai điều (Điều 1 và Điều 
2) quy định về đặt tên đường trên địa bàn thành phố Cà Mau và Huyện Trần Văn 
Thời, cho rõ. Các điều còn lại của dự thảo Nghị quyết, điều chỉnh theo thứ tự tiếp 
theo. Trong đó, lưu ý viết hoa đối với các đơn vị hành chính là tên “doanh nhân”, 
như: Thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời,… 

- Tại Điều 3 (Điều chỉnh độ dài 05 tuyến đường địa bàn thành phố Cà 
Mau): Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình rõ cơ sở điều chỉnh này để làm 
cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.  

5. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết với văn bản đã giao 
cho Hội đồng nhân dân quy định chi tiết 

Qua xem xét nội dung cụ thể của dự thảo Nghị quyết, tham chiếu với các 
quy định có liên quan. Sở Tư pháp nhận thấy, nội dung của dự thảo Nghị quyết 
đã phù hợp với việc giao thẩm quyền quy định chi tiết tại Mục II 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 
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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.   

6. Về ngôn ngữ và kỹ thuật soạn thảo văn bản  

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh sửa lại nội dung theo quy 
định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật.  

7. Ý kiến của Cơ quan thẩm định  

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện trình tự, thủ tục và hồ sơ xây dựng 
văn bản 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 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, để nội dung dự thảo Nghị quyết được chặt 
chẽ, phù hợp theo quy định pháp luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, 
hoàn chỉnh theo Báo cáo thẩm định này. 

Từ những vấn đề trên, Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo Nghị quyết đặt tên, 
đổi tên và điều chỉnh chiều dài 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, 
Huyện Trần Văn Thời và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đủ điều kiện trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. 

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp gửi Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch nghiên cứu, hoàn chỉnh./. 
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