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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 04 tháng 5 năm 2017

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XIII)
về Hồ sơ đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết
----Ngày 26/4/2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghe và cho ý kiến về Hồ
sơ đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Sau khi nghe đồng chí
Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch trình bày Hồ sơ đặt tên đường, ý
kiến phát biểu của các thành viên dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất
kết luận, chỉ đạo:
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất Hồ sơ đặt tên đường trên địa
bàn thành phố Phan Thiết kèm theo Công văn số 1453/UBND-VXDL, ngày
21/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân nhân tỉnh chỉ đạo
Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân nhân thành phố Phan Thiết,
Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh tiếp thu
các ý kiến góp ý của các thành viên dự họp để hoàn chỉnh Hồ sơ, trình Hội
đồng nhân dân tỉnh (khóa X) cho ý kiến trong kỳ họp lần thứ 4 năm 2017. Quá
trình đó, cần lưu ý một số nội dung:
1- Việc đặt tên đường phải bảo đảm mang tính ổn định lâu dài, có cơ sở
khoa học, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Việc đặt tên đường phải bảo
đảm tương xứng với tên tuổi và công lao, cống hiến của các vị danh nhân, anh hùng
liệt sĩ trong các thời kỳ đấu tranh cách mạng của dân tộc. Cần ưu tiên lấy địa danh
nổi tiếng, sự kiện lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, danh nhân tiêu biểu của
tỉnh để đặt tên đường. Tên sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hoặc
danh nhân lớn nhưng quy mô đường chưa tương xứng thì để dành cho đợt sau, lưu
ý những khu đô thị mới đang hình thành trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
2- Tiến hành rà soát lại tất cả các tuyến đường chưa được đặt tên ở các địa
bàn dân cư để đưa của thành phố Phan Thiết vào Hồ sơ đề nghị đặt tên đường
trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần sau.
3- Rà soát tên những địa danh nổi tiếng, sự kiện lịch sử, văn hoá, danh
lam thắng cảnh, danh nhân tiêu biểu để bổ sung vào Ngân hàng tên đường, nhất
là tên của những người có nhiều công lao trong quá trình xây dựng, bảo vệ tổ
quốc và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
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4- Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất các quan điểm:
- Việc đặt tên đường nhằm đáp ứng nhu cầu công tác quản lý đô thị, quản
lý kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh nói chung và
thành phố Phan Thiết nói riêng.
- Việc đặt tên đường phải dựa trên cơ sở thực trạng của các tuyến đường
hiện có gắn với quy hoạch phát triển lâu dài của thành phố Phan Thiết.
- Việc đặt tên đường phải gắn với các yếu tố lịch sử hình thành và phát
triển của địa phương, lịch sử cách mạng của dân tộc, lịch sử văn hóa dân tộc.
5- Đối với bản tóm tắt tiểu sử các danh nhân, nhân vật lịch sử và các địa
danh dân gian: Đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân nhân
thành phố Phan Thiết rà soát, bổ sung vào bản tóm tắt tiểu sử các danh nhân,
nhân vật lịch sử, tính hợp lý của các địa danh dân gian… bảo đảm đầy đủ hơn để
đưa vào Hồ sơ khi đặt tên đường.
Căn cứ nội dung Kết luận này, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh
Hồ sơ đặt tên đường trình Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X) trong kỳ họp lần thứ
4 năm 2017./.
Nơi nhận:
- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(đã ký và đóng dấu)

Huỳnh Thanh Cảnh
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