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BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên đường  

trên địa bàn thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. 

  

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 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; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTTDL ngày 20 tháng 3 năm 2006 

của 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; 

Thực hiện Thông báo số 112/TB-TTHĐND, ngày 22/6/2022 của Thường 

trực HĐND tỉnh, phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh Khóa 

XV; Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết đặt tên 

đường trên địa bàn thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên; trên cơ sở Tờ trình số 

1995/TTr-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh, ý kiến tham gia của các thành 

viên Ban. Ban Pháp chế HĐND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sự phù hợp của dự thảo nghị quyết với các quy định của pháp luật, 

với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

Hồ sơ xây dựng Dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bảo 

đảm theo quy định và được thực hiện đầy đủ các bước theo quy định. 

Thị xã Mường Lay là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Lai Châu cũ, là đô thị có 

lịch sử phát triển lâu dài. Ngày 02 tháng 3 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị 

định số 25/2005/NĐ-CP, thị xã Mường Lay (thị xã Lai châu) được tái lập, đổi 

tên và điều chỉnh địa giới hành chính. Thực hiện quy hoạch xây dựng tái thiết đô 

thị và di dân tái định cư, kết cấu hạ tầng đô thị được xây dựng đồng bộ hoàn 

chỉnh theo Quy hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, những tuyến đường trong 

khu nội thị của thị xã Mường Lay chưa được đặt tên đã phần nào ảnh hưởng đến 

công tác quản lý hành chính và gây khó khăn cho các hoạt động giao dịch kinh 

tế, văn hóa - xã hội tại địa phương. Vì vậy việc đặt tên cho các tuyến đường trên 

địa bàn thị xã Mường Lay là rất cần thiết, xuất phát từ tình hình thực tiễn, thể 

theo nguyện vọng của Nhân dân, phù hợp với quy hoạch phát triển địa phương 
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và có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý hành chính và 

phát triển 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; đồng thời góp phần 

giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất 

nước, lòng tự hào dân tộc. 

2. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất. 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành dự thảo Nghị quyết đặt tên đường 

trên địa bàn thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên thuộc thẩm quyền của HĐND 

tỉnh được quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 19 Luật tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2015; điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24 

tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ; Điều 16 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 tháng 7 năm 

2005 của Chính phủ. 

3. Nội dung và thể thức của dự thảo nghị quyết 

3.1.  Về thể thức 

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng cơ bản đảm bảo các yêu cầu về thể 

thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 

ngày 05/3/2020 của Chính phủ.  

3.2. Nội dung  

- Việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Mường Lay đảm bảo các nguyên 

tắc về đặt tên theo quy định. Tất cả các tuyến đường (bao gồm 03 đường trục 

chính, 12 đường trục phụ) đề nghị đặt tên được xây dựng theo quy hoạch đô thị 

và đang được sử dụng ổn định; đã ưu tiên lấy sự kiện lịch sử, danh nhân tiêu 

biểu của địa phương, tên nằm trong ngân hàng tên đường phố tỉnh Điện Biên để 

đặt tên đường. 

Ban Pháp chế thống nhất với việc đặt tên 15 tuyến đường trên địa bàn thị 

xã Mường Lay theo như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Ban đề nghị: Tên Nghị quyết,  bổ sung cụm từ “tỉnh Điện Biên” sau 

cụm từ “thị xã Mường Lay”. 

- Tại Điều 1, chỉnh sửa như sau: “Đặt tên: 15 tuyến đường trên địa bàn thị 

xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên”. 

- Phần danh mục đặt tên đường trên địa bàn thị xã ban hành kèm theo 

nghị quyết đề nghị chỉ cập nhật đầy đủ thông số chính về tên gọi, mốc xác định 

hay giới hạn (điểm đầu, điểm cuối), quy mô quy hoạch (chiều dài, chiều rộng).  

4. Kiến nghị  

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu điều chỉnh 

không viết tắt trong Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa 
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bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của 

UBND tỉnh). 

- Sau khi nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành, đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo các cơ quan chức năng và UBND thị xã Mường Lay tổ chức triển khai thực 

hiện gắn biển tên đường theo quy định của pháp luật; phổ biến, tuyên truyền cho 

việc đặt tên đường; làm rõ ý nghĩa lịch sử của tên địa danh được chọn để đặt tên 

đường của thị xã Mường Lay để Nhân dân được biết.  

Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc đặt tên đường  

trên địa bàn thị xã Mường Lay, Ban Pháp chế HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh 

xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

-Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- LĐ VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT, CV PC. 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
 

Lò Thị Bích 
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