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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC NINH
Số: 90 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Bắc Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai công tác đặt tên, đổi tên đường, phố
và công trình công cộng thành phố Bắc Ninh đợt VI - Năm 2022
Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh
Bắc Ninh về việc ban hành Quy định đặt tên, đổi tên đường, tên phố và công trình
công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 24/3/2022 của UBND thành phố Bắc
Ninh về tăng cường trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố giai
đoạn 2022-2025;
UBND thành phố Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác
đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng thành phố Bắc Ninh đợt VI Năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng nhằm thực hiện tốt
công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thuận
lợi cho tổ chức, cá nhân và nhân dân trong các hoạt động giao dịch. Đồng thời góp
phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa, nâng cao tình yêu quê hương, đất
nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ về các danh nhân, các anh hùng, về các địa
danh và các sự kiện lịch sử... của quê hương, đất nước.
- Công tác đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng đảm bảo theo
đúng Quy định tại 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;
Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 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
45/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành
Quy định đặt tên, đổi tên đường, tên phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh
Bắc Ninh và các văn bản liên quan.
- Các phòng, ban, đơn vị có liên quan của thành phố và UBND các phường
tiến hành rà soát và lập danh sách các tuyến đường, phố trên địa bàn đủ điều kiện đề
nghị đặt tên. Các cơ quan chuyên môn của thành phố căn cứ danh mục các phường
đề xuất tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng và báo cáo UBND thành phố triển khai
công tác đặt tên đường, tên phố theo quy định.
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II. NỘI DUNG
1. Cấp thành phố:
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặt tên, đổi tên đường, phố
thành phố Bắc Ninh đợt VI - Năm 2022. Thành lập Ban xây dựng đề án đặt tên hoặc
đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn.
- Rà soát và tổng hợp danh mục các đường, phố và công trình công cộng được
đặt tên trên địa bàn thành phố.
- Chỉ đạo UBND các phường rà soát, lập danh sách các tuyến đường, tuyến
phố trên địa bàn đủ điều kiện đặt tên đường, phố. Tổng hợp danh mục các tuyến
đường, phố theo đề xuất của các phường. Xây dựng bình đồ tuyến đường, thông số
kỹ thuật, tổ chức thẩm định hiện trạng các tuyến đường, phố theo đề nghị.
- Lập danh mục tên các đường, phố và công trình công cộng cần đặt tên hoặc
đổi tên; dự kiến đặt tên; lập hồ sơ chi tiết cho đề án.
- Lấy ý kiến của các tổ chức Đảng, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ, các
cơ quan chuyên môn của thành phố; công bố công khai phương án đặt tên, đổi tên
đường, phố, công trình công cộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân
dân tham gia đóng góp ý kiến (UBND các phường tổ chức họp nhân dân xin ý kiến);
tổng hợp ý kiến của nhân dân.
- Hoàn thiện hồ sơ đề án xin ý kiến thẩm định của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi
tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Bắc Ninh, trình HĐND, UBND tỉnh
theo quy định.
- Sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh, phối
hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức
tuyên truyền để nhân dân biết về các đường, phố và công trình công cộng được đặt
tên, đổi tên.
- Tổ chức thực hiện công tác đánh số, gắn biển số nhà, biển tên đường đối với
các đường, phố đủ điều kiện đánh số nhà theo quy định.
2. Cấp phường:
- Căn cứ Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của cơ quan chuyên môn thành
phố, tổ chức rà soát, lập danh sách các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn đủ điều
kiện đề nghị đặt tên theo quy định.
- Phối hợp tham gia đoàn khảo sát của thành phố và cung cấp thông tin liên
quan đến tuyến đường, tuyến phố đề nghị đặt tên.
- Chủ trì, tổ chức họp nhân dân lấy ý kiến nhân dân địa phương và có văn bản
thống nhất trình UBND thành phố và cấp có thẩm quyền đề nghị đặt tên, đổi tên
đường, tên phố.
- Phối hợp tổ chức gắn biển công trình, tuyên truyền trên hệ thống thông tin
địa phương và tại các hội nghị của phường, khu phố.
(Có biểu tiến độ thực hiện kèm theo)
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố:
- Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu cho UBND thành phố xây
dựng Kế hoạch thực hiện công tác đặt tên, đổi tên đường, phố thành phố Bắc Ninh
đợt VI - Năm 2022; tham mưu thành lập Ban xây dựng đề án đặt tên, đổi tên đường,
tên phố thành phố Bắc Ninh năm 2022.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng Đề án "Điều chỉnh và
đặt tên đường, tên phố thành phố Bắc Ninh đợt VI - Năm 2022".
- Tổng hợp danh mục các đường, phố và công trình công cộng đã được đặt
tên, đổi tên trên địa bàn thành phố hàng năm.
- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, các cơ quan, đơn vị liên quan của thành
phố và UBND các phường kiểm tra, rà soát các tuyến đường, phố trên địa bàn đủ
điều kiện đề nghị đặt, đổi tên. Nghiên cứu tên địa danh được chọn để đặt tên đường,
tên phố phải là những địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa và giá trị tiêu biểu về lịch sử văn hóa truyền thống, các danh nhân văn hóa tiêu biểu...; dự kiến đặt tên cho các
đường, phố đề nghị đặt tên năm 2022.
- Chuẩn bị tài liệu và tổ chức các cuộc họp; hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng tư
vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Bắc Ninh, trình HĐND,
UBND tỉnh theo quy định.
- Hướng dẫn, triển khai công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thông,
Cổng Thông tin điện tử thành phố và các phường để nhân dân biết về các đường,
phố được đặt tên (hoặc đổi tên).
2. Phòng Quản lý đô thị thành phố:
- Chỉ đạo UBND các phường rà soát, lập danh sách các tuyến đường, tuyến
phố trên địa bàn đủ điều kiện đặt tên đường, phố. Tổng hợp, lập danh mục tên các
đường, phố và công trình công cộng cần đặt tên hoặc đổi tên năm 2022. Xây dựng
bình đồ tuyến đường, thông số kỹ thuật, tổ chức thẩm định hiện trạng các tuyến
đường, phố theo đề nghị.
- Cung cấp danh mục đường, phố và công trình công cộng nằm trong quy
hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị có đầy đủ thông tin về kích thước và bản đồ quy
hoạch kèm theo; tổ chức đánh số, gắn biển số nhà theo quy định.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố lập hồ sơ chi tiết cho
Đề án đặt tên, đổi tên đường, tên phố thành phố Bắc Ninh năm 2022.
- Tổ chức gắn biển tên đường, phố và công trình công cộng sau khi có Quyết
định của UBND tỉnh về việc đặt tên, đổi tên đường, phố trên địa bàn thành phố.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố:
Bố trí nguồn kinh phí đảm bảo công tác triển khai hoàn thiện hồ sơ đề nghị
đặt tên, đổi tên đường, phố thành phố Bắc Ninh năm 2022.
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4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; sự cần thiết của việc đặt tên, đổi tên đường,
phố và công trình công cộng và các nội dung liên quan đến công tác triển khai đặt
tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.
5. UBND các phường:
- Căn cứ Kế hoạch của thành phố, UBND phường xây dựng kế hoạch triển
khai thực hiện công tác đặt tên, đổi tên đường, tên phố, công trình công cộng trên
địa bàn năm 2022.
- Triển khai các nội dung theo hướng dẫn của thành phố. Đồng thời rà soát các
tuyến đường, tuyến phố đảm bảo các tiêu chí đề nghị đặt tên, đổi tên; lập danh sách
báo cáo UBND thành phố Bắc Ninh (qua phòng Quản lý đô thị thành phố tổng hợp).
(Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 07/6/2022).
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đặt
tên, đổi tên đường, tên phố và các văn bản liên quan để tạo sự đồng thuận trong các
tầng lớp nhân dân.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị của thành phố trong việc khảo sát, hoàn
thiện hồ sơ, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh vướng mắc trong quá trình triển
khai thực hiện.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác đặt tên, đổi tên đường, tên phố thành
phố Bắc Ninh đợt VI - Năm 2022. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị có
liên quan của thành phố và UBND các phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm
túc triển khai theo đúng nội dung và tiến độ thực hiện của kế hoạch./.
Nơi nhận:
- Sở VHTTDL tỉnh (b/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP (b/c);
- Cơ quan, đơn vị liên quan (t/h);
- UBND các phường (t/h);
- Lưu VT, VHTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hiếu
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BẢNG TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Công tác hoàn thiện hồ sơ đề nghị đặt tên, đổi tên đường, phố
Thành phố Bắc Ninh đợt VI - Năm 2022
90
30
(Kèm theo Kế hoạch số ......../KH-UBND
ngày ......./5/2022
của UBND thành phố Bắc Ninh)

STT

Nội dung

Thời gian
hoàn thành

Đơn vị chủ trì

1

Đề xuất danh mục tuyến đường, phố đề nghị đặt tên

07/6/2022

Phòng QLĐT TP

2

Tổng hợp danh mục các tuyến đường, phố đề nghị đặt tên

10/6/2022

Phòng VHTT TP

3

Chuẩn bị hồ sơ, thông số kỹ thuật các tuyến đường, phố đề
nghị đặt tên

17/6/2022

Phòng QLĐT TP

4

Khảo sát hiện trạng các tuyến đường, phố đề nghị đặt tên

24/6/2022

Phòng QLĐT TP

Đơn vị phối hợp
Phòng VHTT TP;
UBND các phường
Phòng QLĐT TP;
UBND các phường
Phòng VHTT TP;
UBND các phường
Phòng VHTT TP;
UBND các phường
Sở, ngành có liên quan của tỉnh;
cơ quan, đơn vị liên quan của
thành phố; UBND phường

5

Dự kiến tên đối với các tuyến đường đủ điều kiện

07/7/2022

Phòng VHTT TP

6

Tổng hợp hoàn thiện danh mục các tuyến đường đủ điều
kiện báo cáo UBND thành phố

14/7/2022

Phòng VHTT TP

7

Tổ chức hội nghị họp nhân dân thông qua tuyến đường,
phố đề nghị đặt tên

22/7/2022

UBND các phường

Các ban, ngành, đoàn thể của
phường; các khu phố

8

Hoàn thiện hồ sơ danh mục các tuyến đường, phố đủ điều
kiện xin ý kiến Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND,
UB MTTQ, các cơ quan chuyên môn thành phố.

12/8/2022

Phòng VHTT TP

Phòng QLĐT TP

Phòng QLĐT TP;
UBND các phường
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9

Công bố công khai phương án đặt tên đường, phố trên các
phương tiện thông tin đại chúng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy;
25/8/2022

Phòng VHTT TP

Trung tâm VH,TTTT TP;
UBND các phường

10

Hoàn thiện hồ sơ Đề án xin ý kiến thẩm định của Hội đồng
Theo lịch của
tư vấn đặt tên đường, phố tỉnh Bắc Ninh (cơ quan thường
Hội đồng tỉnh
trực là Sở VHTTDL tỉnh)

Phòng VHTT TP

11

Theo chỉ đạo
Hướng dẫn các phường tổ chức họp nhân dân đối với các
của Hội đồng
tuyến đường, phố có sự thay đổi về tên đề nghị đặt
tỉnh

Phòng VHTT TP

12

Tổ chức gắn biển các tuyến đường, phố mới năm 2022
(Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Theo chỉ đạo

Phòng QLĐT TP

13

Báo cáo kết quả công tác đặt tên, đổi tên đường, phố thành
phố Bắc Ninh lần thứ VI năm 2022

Tháng
12/2022

Phòng VHTT TP

Phòng QLĐT TP;
UBND các phường
Phòng QLĐT TP;
UBND các phường
Phòng VHTT TP;
UBND các phường

