UBND TỈNH SÓC TRĂNG
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2237 /VP-VX

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 05 năm 2021

V/v lấy ý kiến dự thảo Tờ trình
của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự
thảo Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh về đặt tên đường
và điều chỉnh chiều dài tuyến
đường trên địa bàn tỉnh
Sóc Trăng

Kính gửi:
- Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế;
tỉnh Sóc Trăng.
Căn cứ 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, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự
thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên đường và điều chỉnh
chiều dài tuyến đường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh
để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành.
Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi xin ý kiến đóng góp của các đồng chí thành
viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế đối với 02
Dự thảo nêu trên.
Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, cho ý kiến và gửi văn bản góp ý về Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 18/5/2021 để tổng hợp, trình Ủy ban
nhân dân tỉnh. Trường hợp các đồng chí cần có thêm thời gian để nghiên cứu, đề
nghị phản hồi bằng văn bản về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được biết.
(Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của
Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài tuyến đường
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh
tại địa chỉ: vpub.soctrang.gov.vn; mục “Góp ý dự thảo văn bản của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sóc Trăng”)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Tôn Quang Hoàng

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
Số:

/TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sóc Trăng, ngày

tháng

năm 2021

DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng
về đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài tuyến đường
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết
đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài tuyến đường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ 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, trong
đó quy định Hội đồng nhân dân tỉnh có thẩm quyền quyết định đặt tên, đổi tên
đường và công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng tại các kỳ
họp Hội đồng nhân dân tỉnh thường kỳ hàng năm.
2. Một số tuyến đường trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố vừa được đầu
tư xây dựng, nâng cấp theo quy hoạch và được đưa và sử dụng ổn định, đảm bảo
các điều kiện để được đặt tên theo đúng quy định.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Đặt tên các tuyến đường trong đô thị nhằm 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,
người dân trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện các giấy tờ nhà
và đất ở, hộ khẩu, chứng minh nhân dân, địa chỉ giao dịch,... để đảm bảo các
quyền lợi chính đáng của mình; đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền
thống lịch sử - văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự
hào dân tộc của người dân ở trên tuyến đường có tên mới trên địa bàn tỉnh.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
Xây dựng dự thảo Nghị quyết phải đảm bảo đầy đủ các quy trình, thủ tục
theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản của
Trung ương và đại phương về đặt tên đường.
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Ưu tiên lấy danh nhân tiêu biểu của địa phương hoặc có tiểu sử gắn bó, có
cống hiến cho địa phương, cho vùng đất Nam bộ.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Quá trình xin chủ trương
- Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng, Ủy ban
nhân dân huyện Mỹ Tú, Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung và đề xuất của
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) - Thường trực Hội đồng tư
vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
(Thường trực Hội đồng tư vấn). Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 177/TTrUBND ngày 19/10/2020 gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây
dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về
đặt tên đường.
- Ngày 29/9/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số
4441/VP-VX gửi Sở Tư pháp xem xét, thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết
của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1454/TTr-SVHTTDL ngày 17/9/2020
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Ngày 23/10/2020, Thường trực Hội đồng tư vấn đã phối hợp với Ban Pháp
chế, Hội đồng nhân dân tỉnh đi khảo sát thực tế tại các tuyến đường đề nghị đặt
tên. Sau khi đi khảo sát, Thường trực Hội đồng tư vấn đã có buổi làm việc với Ban
Pháp chế; thành viên Tổ chuyên viên, lãnh đạo UBND, lãnh đạo phòng Quản lý đô
thị thành phố Sóc Trăng; lãnh đạo UBND, lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng huyện
Cù Lao Dung, huyện Mỹ Tú về trao đổi thống nhất một số tuyến đường đề nghị
đặt tên.
- Ngày 26/10/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có văn bản số
79/HĐND-VP gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về thống nhất đề nghị xây dựng Nghị
quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Quá trình xây dựng
- Trên cơ sở văn bản thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,
Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 5034/UBND-TH ngày 04/11/2020 giao Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên đường, đổi tên
đường và công tình công cộng tỉnh Sóc Trăng) chủ trì phối hợp với các ngành liên
quan xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân
tỉnh về đặt tên đường. Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, Hội đồng tư vấn thống nhất
đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đặt tên 18 tuyến đường
trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, huyện Mỹ Tú và huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc
Trăng hiện đang có nhu cầu.
Song song đó, thường trực Hội đồng tư vấn có công văn gửi Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban ngành, các Hội, đoàn thể về việc
đóng góp ý kiến cho dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
về đặt tên đường. Đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng đề
nghị đăng tải dự thảo Tờ trình UBND và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân
dân tỉnh Sóc Trăng. Sau thời gian quy định có có 09 đơn vị có ý kiến thống nhất
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bằng văn bản và 09 đơn vị có ý kiến đóng góp cho nội dung dự thảo. Các đơn vị
còn lại qua thời gian quy định không có văn bản phản hồi xem như thống nhất với
dự thảo.
Trên cơ sở các ý kiến góp ý, thường trực Hội đồng tư vấn đã tổng hợp hoàn
chỉnh và có văn bản gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị phối hợp tổ chức
thực hiện phản biện xã hội và lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết đặt tên đường
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Tại Hội nghị Thường trực Hội đồng tư vấn đã báo
cáo, tiếp thu và giải trình trực tiếp một số ý kiến của các đại biểu dự và đều được
thống nhất.
Sau khi tổng hợp các ý kiến tại hội nghị phản biện, Thường trực Hội đồng
tư vấn đã hoàn chỉnh các nội dung và gửi Sở Tư pháp thẩm định theo đúng quy
định. Song song trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh
và Nghị quyết của HĐND tỉnh về đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài tuyến
đường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã hoàn chỉnh.
Ngày 28/4/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe
báo cáo và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về đặt tên đường và
điều chỉnh chiều dài tuyến đường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thuộc thẩm quyền
Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi nghe ý kiến đóng góp của thành
viên Ban Cán sự Đảng, các Sở ngành và địa phương có liên quan tham dự cuộc
họp. Thường trực Hội đồng tư vấn tiếp thu các ý kiến và hoàn chỉnh nội dung theo
yêu cầu.
3. Quá trình tiếp thu ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình
của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh
- Theo đề xuất ban đầu của Hội đồng tư vấn đặt tên 18 tuyến đường gồm: 14
tuyến đường trên địa thành phố Sóc Trăng, 01 tuyến đường trên địa bàn huyện Cù
Lao Dung và 03 tuyến đường trên địa bàn huyện Mỹ Tú.
- Theo báo cáo số 33/BC-STP ngày 06/4/2021 của Sở Tư pháp về thẩm định
dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đặt tên đường lần 2, Thường trực Hội đồng tư
vấn đã tiếp thu và chỉnh sửa cụ thể như: đặt tên 15 tuyến đường (14 tuyến đường
trên địa thành phố Sóc Trăng, 01 tuyến đường trên địa bàn huyện Cù Lao Dung)
và điều chỉnh chiều dài 03 tuyến đường trên địa bàn huyện Mỹ Tú (lý do 03 tuyến
đường này đã được đặt tên tại Nghị quyết số 22/2006/NQ-HĐND ngày
09/12/2006 của HĐND tỉnh Sóc Trăng về đặt tên, đổi tên đường và công trình
công cộng đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng).
- Tại cuộc họp ngày 28/4/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các thành
viên dự hội nghị đã trao đổi về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của
HĐND tỉnh, thống nhất đề nghị trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét đối với đề
xuất đặt tên 12 tuyến đường, trong đó 11 tuyến đường trên địa thành phố Sóc
Trăng, 01 tuyến đường trên địa bàn huyện Cù Lao Dung và điều chỉnh chiều dài
03 tuyến đường trên địa bàn huyện Mỹ Tú. Qua đó, tại cuộc họp ngày 12/5/2021,
sau khi xem xét, Ban Thường vụ cho ý kiến đối với đặt tên 10 tuyến đường trên
địa thành phố Sóc Trăng và điều chỉnh chiều dài 03 tuyến đường trên địa bàn
huyện Mỹ Tú.
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IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết gồm 02 điều sau:
- Điều 1. Đặt tên 10 tuyến đường đô thị trên địa bàn thành phố Sóc Trăng và
điều chỉnh chiều dài 03 tuyến đường trên địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
- Điều 2. Quy định về trách nhiệm thi hành.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
a) Đặt tên 10 tuyến đường tại thành phố Sóc Trăng, gồm: đường Võ Văn
Kiệt, đường Võ Nguyên Giáp, đường Lý Thánh Tông, đường Trần Nhân Tông,
đường Huỳnh Cương, đường Trần Đại Nghĩa, đường Phan Văn Chiêu, đường
Nguyễn Văn Khuynh, đường Lưu Khánh Đức, đường Phạm Ngọc Thạch.
b) Điều chỉnh chiều dài 03 tuyến đường tại huyện Mỹ Tú, gồm: đường
Hùng Vương, đường Võ Thị Sáu, đường Lê Thánh Tông.
c) Quy định trách nhiệm tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện Nghị quyết
của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài tuyến đường
trên địa tỉnh Sóc Trăng sau khi Nghị quyết được ban hành gồm có: Thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về
đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài tuyến đường trên địa tỉnh Sóc Trăng, Ủy
ban nhân dân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
* Xin gửi kèm theo:
- Phụ lục 1: Danh mục các tuyến đường đặt tên trên địa bàn thành phố Sóc
Trăng.
- Phụ lục 2: Danh mục các tuyến đường điều chỉnh chiều dài trên địa bàn
huyện Mỹ Tú.
- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên đường và điều
chỉnh chiều dài tuyến đường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
- Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các đơn vị có liên
quan và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. Sơ đồ vị trí các tuyến đường đề nghị
đặt tên.
- Văn bản đề nghị đặt tên đường của UBND: thành phố Sóc Trăng, huyện
Mỹ Tú.
Nơi nhận
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Các Sở: TP, TC, VHTTDL, GTVT, XD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC 1
Danh mục các tuyến đường đặt tên trên địa bàn thành phố Sóc Trăng
(Kèm theo Tờ trình số
/TTr-UBND ngày
tháng năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Mô tả hiện trạng đường

Phường,
thị trấn

Tên đường
đặt mới

I

THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG (11 TUYẾN ĐƯỜNG)

1

Đường Quốc lộ 1

2

Đường Vành đai II
(Đường trục hướng Đông)

Quy mô (m)
Điểm đầu

Điểm cuối

Dài

Rộng

P2, P6,
P7, P10

Đường
Võ Văn Kiệt

Quốc lộ 60

Tuyến tránh quốc lộ 1

8.600

15

P4

Đường
Võ Nguyên Giáp

Đường
Mạc Đĩnh Chi

Đường
Lý Thường Kiệt

1.676

15

3

Đường Kênh Hồ Nước
Ngọt (Bao gồm đường
Vành đai phường 6)

P6

Đường
Lý Thánh Tông

Đường
Điện Biên Phủ

Kênh Trường Thọ

2.140

Đoạn
14m và
đoạn 5m

4

Đường vào Khu văn hóa
tín ngưỡng

P2

Đường
Trần Nhân Tông

Quốc lộ 1

Khu văn hóa
tín ngưỡng

277

9

5

Lộ nhựa cặp sông
Maspero và Khán Đài Đua
Ghe Ngo (Đường Lộ
nhựa, đường Cao Thắng)

P8

Đường
Huỳnh Cương

Đường
Lê Duẩn

Ranh đê bao cụm
công nghiệp (theo
quy hoạch phân khu
số 8B, phường 8)

3.030

14

6

Đường Bờ
Saintard

P8

Đường
Trần Đại Nghĩa

Đường
Phạm Hùng

Giáp ranh Châu
Khánh

1.000

7

7

Đường Kinh Quản Khuôl

P9

Đường
Phan Văn Chiêu

Đường
Mạc Đĩnh Chi

Đường 30 Tháng 4

2.000

7

8

Đường Kênh Thị Đội

P8

Đường
Nguyễn Văn Khuynh

Đường
Phạm Hùng

Đường
Chông Chác

4.400

6

tả

sông

Quy mô (m)

Tên đường
đặt mới

Điểm đầu

Điểm cuối

STT

Mô tả hiện trạng đường

Phường,
thị trấn

9

Lộ nhựa Quân Khu 9
(hẻm 911 đường Triệu
Quang Phục, đường lộ
nhựa, đường lộ đá)

P2

Đường
Lưu Khánh Đức

Đường
số 7 KDC 586

10

Đường Kinh Xáng P8
(cặp bờ kè)

P8

Đường
Phạm Ngọc Thạch

Đường
Võ Đình Sâm

Dài

Rộng

Đường
Trần Thủ Độ

1.650

5

Đường Coluso

2.000

5

PHỤ LỤC 2
Danh mục các tuyến đường điều chỉnh chiều dài trên địa bàn huyện Mỹ Tú
(Kèm theo Tờ trình số

STT

Tên đường đã được đặt

/TTr-UBND ngày

tháng năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Quy mô (m)

Phường,
thị trấn

Điểm đầu

Điểm cuối

Dài

Rộng

Ghi chú

1

Đường Hùng Vương

thị trấn Huỳnh Hữu
Nghĩa

Đường
Điện Biên Phủ

ĐH 84

1.800

8-16

Tăng 315m

2

Đường Võ Thị Sáu

thị trấn Huỳnh Hữu
Nghĩa

Đường
Trần Phú

ĐH88

870

4

Tăng 190m

3

Đường Lê Thánh Tông

thị trấn Huỳnh Hữu
Nghĩa

Đường
Trần Hưng Đạo

Đường
Quang Trung

260

7

Tăng 109m

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
Số:

/2021/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sóc Trăng, ngày

tháng

năm 2021

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
Về đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài tuyến đường
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ…….
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015 và 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-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của
Bộ Văn hóa - Thông tin về việc 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;
Xét Tờ trình
/TTr-UBND ngày
tháng
năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sóc Trăng trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
về đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài tuyến đường; Báo cáo thẩm tra của
Ban Pháp chế; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ
họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Đặt tên 10 tuyến đường đô thị trên địa bàn thành phố Sóc
Trăng và điều chỉnh chiều dài 03 tuyến đường trên địa bàn huyện Mỹ Tú,
tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:
1. Tại thành phố Sóc Trăng: đặt tên 10 tuyến đường trên địa bàn Phường
2, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7, Phường 8, Phường 9, Phường 10.
2. Tại huyện Mỹ Tú: điều chỉnh chiều dài 03 tuyến đường trên địa bàn
thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa.
(Chi tiết theo Phụ lục 01, 02 đính kèm)
Điều 2. Trách nhiệm thi hành

2

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám
sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa …, kỳ
họp lần thứ …. thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng …. năm
2021.
Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu – UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: VHTTDL, TP,TC.
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND huyện, TX, TP;
- Cổng TTĐT tỉnh Sóc Trăng;
- Công báo tỉnh;
- HTĐT: Sotp@soctrang.gov.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC 1
Danh mục các tuyến đường đặt tên trên địa bàn thành phố Sóc Trăng
(Kèm theo Nghị quyết số
/2021/NQ-HĐND ngày
tháng năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Mô tả hiện trạng đường

Phường,
thị trấn

Tên đường
đặt mới

I

THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG (11 TUYẾN ĐƯỜNG)

1

Đường Quốc lộ 1

2

Đường Vành đai II
(Đường trục hướng Đông)

Quy mô (m)
Điểm đầu

Điểm cuối

Dài

Rộng

P2, P6,
P7, P10

Đường
Võ Văn Kiệt

Quốc lộ 60

Tuyến tránh quốc lộ 1

8.600

15

P4

Đường
Võ Nguyên Giáp

Đường
Mạc Đĩnh Chi

Đường
Lý Thường Kiệt

1.676

15

3

Đường Kênh Hồ Nước
Ngọt (Bao gồm đường
Vành đai phường 6)

P6

Đường
Lý Thánh Tông

Đường
Điện Biên Phủ

Kênh Trường Thọ

2.140

Đoạn
14m và
đoạn 5m

4

Đường vào Khu văn hóa
tín ngưỡng

P2

Đường
Trần Nhân Tông

Quốc lộ 1

Khu văn hóa
tín ngưỡng

277

9

5

Lộ nhựa cặp sông
Maspero và Khán Đài Đua
Ghe Ngo (Đường Lộ
nhựa, đường Cao Thắng)

P8

Đường
Huỳnh Cương

Đường
Lê Duẩn

Ranh đê bao cụm
công nghiệp (theo
quy hoạch phân khu
số 8B, phường 8)

3.030

14

6

Đường Bờ
Saintard

P8

Đường
Trần Đại Nghĩa

Đường
Phạm Hùng

Giáp ranh Châu
Khánh

1.000

7

7

Đường Kinh Quản Khuôl

P9

Đường
Phan Văn Chiêu

Đường
Mạc Đĩnh Chi

Đường 30 Tháng 4

2.000

7

8

Đường Kênh Thị Đội

P8

Đường
Nguyễn Văn Khuynh

Đường
Phạm Hùng

Đường
Chông Chác

4.400

6

tả

sông

Quy mô (m)

Tên đường
đặt mới

Điểm đầu

Điểm cuối

STT

Mô tả hiện trạng đường

Phường,
thị trấn

9

Lộ nhựa Quân Khu 9
(hẻm 911 đường Triệu
Quang Phục, đường lộ
nhựa, đường lộ đá)

P2

Đường
Lưu Khánh Đức

Đường
số 7 KDC 586

10

Đường Kinh Xáng P8
(cặp bờ kè)

P8

Đường
Phạm Ngọc Thạch

Đường
Võ Đình Sâm

Dài

Rộng

Đường
Trần Thủ Độ

1.650

5

Đường Coluso

2.000

5

PHỤ LỤC 2
Danh mục các tuyến đường điều chỉnh chiều dài trên địa bàn huyện Mỹ Tú
(Kèm theo Nghị quyết số
STT

Tên đường đã được đặt

/2021/NQ-HĐND ngày

tháng

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Quy mô (m)

Phường,
thị trấn

Điểm đầu

Điểm cuối

Dài

Rộng

Ghi chú

1

Đường Hùng Vương

thị trấn Huỳnh Hữu
Nghĩa

Đường
Điện Biên Phủ

ĐH 84

1.800

8-16

Tăng 315m

2

Đường Võ Thị Sáu

thị trấn Huỳnh Hữu
Nghĩa

Đường
Trần Phú

ĐH88

870

4

Tăng 190m

3

Đường Lê Thánh Tông

thị trấn Huỳnh Hữu
Nghĩa

Đường
Trần Hưng Đạo

Đường
Quang Trung

260

7

Tăng 109m

