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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Ngân hàng dữ liệu tên đường, phố,  

công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

 

 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH QUẢNG NINH  

 

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; 

Căn cứ 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) 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 11/7/2005 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 1271/2016/QĐ-UBND, ngày 28/4/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở 

Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ văn bản số 6904/UBND-VX1, ngày 14/9/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh về việc kiểm kê, rà soát, đánh giá công tác đặt tên, đổi tên 

đường, tên phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ văn bản số 6784/UBND-VX1, ngày 27/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh về việc ngân hàng tên để sử dụng cho việc đặt tên đường, phố 

và công trình công cộng cần đặt tên ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ văn bản số 131/VSH ngày 16/8/2021 của Viện Sử học về việc tham 

gia ý kiến dự thảo Danh mục tên danh nhân thuộc Ngân hàng dữ liệu tên đường, 

phố và công trình công cộng tỉnh Quảng Ninh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý di sản, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Ngân hàng dữ liệu tên đường, 

phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với nội dung chính sau: 

Tổng số: 445 tên, bao gồm: 

- Danh mục tên di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh: 73 tên; 
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- Danh mục tên danh từ có ý nghĩa tiêu biểu: 24 tên; 

- Danh mục tên địa danh: 33 tên; 

- Danh mục tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, chiến thắng tiêu biểu: 38 tên; 

- Danh mục tên danh nhân: 277 tên. 

Điều 2. Ngân hàng dữ liệu tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh là cơ sở để nghiên cứu, lựa chọn, sử dụng để đặt tên, đổi tên 

đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn các đô thị tại tỉnh Quảng Ninh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý di sản, các cơ quan, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, QLDS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hà 

 
 

 

 


