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1. Q. CẦU GIẤY

GHI
C Ú:

tuyÕn ®-êng dù kiÕn ®Æt
tªn

1.

:

QU

Cho đoạn từ Cầu T11 (cầu Cót) sát chung cư Bộ Kế hoạch và Đầu tư chạ
v n s ng T
ch đến ng tư g o c t v đư ng Cầu
(t s
B
u n
Cầu
).
Dài: 1.160m; rộ g: 15,5m.
Đường rải nhựa át phan, có vỉa hè, điện chiếu sáng, có cây xanh, hạ tầng cơ
sở ổn định. Một bên đường là sông Tô Lịch, một bên đường là nhà dân.
Quan Hoa là tên gọi của một phường thuộc quận Cầu Giấy. Trước đây
Cầu Giấy là một phần đất của huyện Từ Liêm, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây.
Năm 1831 thời nhà Nguyễn thuộc phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Nội.
Tháng 8/1997 quận Cầu Giấy được thành lập bởi 4 thị trấn: Nghĩa Đô,
Nghĩa Tân, Mai Dịch, Cầu Giấy và 3 xã Dịch Vọng, Yên Hoà, Trung Hoà, sau
thành lập thêm phường Dịch Vọng Hậu nâng tổng số phường trong quận thành 8
phường.
Quận Cầu Giấy khi mới thành lập (8/1997) trùng tên với Thị trấn Cầu Giấy,
để tránh nhầm lẫn nên Thị trấn Cầu Giấy được đổi tên là phường Quan Hoa.

( B

u n Cầu

và Hộ đồng tư v n đề ngh )

Q. CẦU GIẤY

GHI
C Ú:

tuyÕn ®-êng dù kiÕn ®Æt
tªn

2.

:

Cho đoạn từ ng tư cu
h u T ng oc tv
khu đ th m
ch Vọng (tò nhà 07-B3).

I

h T ần Thá T ng đến

Dài: 710m; rộ g: 30m.
Đường rải nhựa át phan, có vỉa hè hai bên, điện chiếu sáng, hạ tầng cơ sở ổn
định.
hà h hái - Nguyễn Phúc Chiêu (1879 - 1954), húy là Nguyễn Phúc Bửu
Lân, là vị Hoàng đế thứ 10 của nhà Nguyễn, tại vị từ 1889 - 1907. Vua Thành
Thái là một người có tư tưởng cải cách và có tinh thần tự cường dân tộc cao.
Dưới thời ông trị v , ch nh trị đã đi vào ổn định, nhiều công tr nh mới được xây
dựng như: kinh đô Huế, các bệnh viện, trường Quốc học, chợ Đông Ba, cầu
Tràng Tiền... Ông đã âm thầm thiết kế v kh để chống Pháp, nhưng bị phát hiện
nên phải giả điên và tiêu hủy các bản thiết kế. Bị Pháp p phải k vào giấy xin
lỗi, tuyên bố với quốc dân là có âm mưu chống lại nước Pháp, phải thành thực
hồi tâm th sẽ được tại vị nhưng ông đã n m bản tuyên cáo viết sẵn đó và kiên
quyết từ chối. Ngày 29/7/1907, Khâm sứ Pháp Lev cque tuyên bố truất quyền
và quản thúc vua Thành Thái trong Đại nội. Ngày 03/9/1907, ông bị p thoái vị
và đưa đi quản thúc ở Cap Saint Jacques (V ng Tàu), năm 1916 đày đi đảo
R union cùng với con trai là vua Duy Tân. Ông mất ngày 24/3/1954 sau được an
táng tại khuôn viên thành An Lăng (lăng Dục Đức) tại xã An Cựu, huyện Hương
Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên, hưởng thọ 75 tuổi.

( B

u n Cầu

và Hộ đồng tư v n đề ngh )

Q. CẦU GIẤY

GHI
C Ú:

tuyÕn ®-êng dù kiÕn ®Æt
tªn

3.

:

GUYỄ

Cho đoạn từ ngõ 1 đư ng Hoàng Qu c V ệt đến cầu T11 (cầu Cót) s ng T
ch
Dài: 650m; rộ g: 15,5m.
Đường rải nhựa át phan, có vỉa hè hai bên, cây xanh, điện chiếu sáng, hạ
tầng cơ sở ổn định, đường thuộc phường Nghĩa Đô.
guyễ
ì h oà (1661 - 1743), hiệu Đồng Phu, người phường Bái Ân,
huyện Quảng Đức, phủ Phụng Thiên, thành Thăng Long (nay là phường Nghĩa
Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Năm 15 tuổi ông đỗ thi Hương, sau học tại trường
Quốc Tử Giám. Năm 1688 đỗ Đ nh nguyên, đệ nhị giáp Tiến sĩ khoa Mậu Th n.
Từ năm 1075 đến năm 1919, ông là Đ nh nguyên duy nhất của quận Cầu Giấy.
Ông được cử là người đứng đầu trấn Nghệ An, sau chuyển sang làm Binh bộ Thị
lang và tăng dần lên chức Bồi tụng - Phó tể tướng. Ông đã đem hết tài năng và
tr tuệ ra phò tá triều đ nh xây dựng kỷ cương ph p nước, chăm lo ch nh sự, ổn
định biên viễn ph a Nam đàng Ngoài. Ông có những đóng góp trên nhiều lĩnh
vực: văn hóa, giáo dục, quân sự, ch nh trị, ngoại giao… ông được phong Đặc
Tiến Từ Vinh Lộc Đại Phu, Nhập Nội Thị Bồi Tụng, tước Ân Hải Hầu. Khi mất,

ông đã đuợc vua Lê truy tặng tước Ân Quận Công (Quận Công làng Bái Ân).
( B

u n Cầu

, V ện Sử học V và Hộ đồng tư v n đề ngh )

Q. CẦU GIẤY

GHI
C Ú:

tuyÕn ®-êng dù kiÕn ®Æt
tªn

4.
:
RẦ KIM XUYẾ
Cho đoạn từ ng tư h T ung Hò và Vũ Phạm Hàm (cạnh T ung t m
ưu t ữ u c g I) đến đ m giao c t v đư ng 30m (cạnh C ng t cổ hần
hát t n c ng nghệ EPOSI).
Dài: 550m; rộ g: 20m.
Đường rải nhựa át phan, có vỉa hè hai bên, cây xanh, điện chiếu sáng, hạ tầng
cơ sở ổn định, thuộc dự án khu đô thị mới, đi qua Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.
r Kim Xuy (1921-1947), quê ở xã Sơn M , huyện Hương Sơn, tỉnh
Hà Tĩnh. Cách mạng tháng Tám thành công, ông được cử giữ chức Đổng l văn
phòng của Bộ, kiêm Phó Giám đốc Nha Thông tin Việt Nam, được giao nhiệm
vụ cùng với một số đồng ch khác chu n bị cho ngày Độc lập. Ông là đại biểu
Quốc hội khóa I khu vực B c Giang. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, trong khi
đang chỉ huy việc sơ tán tài liệu, ông bị quân Pháp b n, hy sinh tại khu vực Đầm
sen, xã Ngọc Sơn, huyện Chương M , Hà Nội. Trong 2 cuộc kháng chiến có
khoảng 460 nhà báo hy sinh, trong đó có khoảng 260 nhà báo công tác tại TT .
Ông là một trong những liệt sĩ nhà báo cách mạng đầu tiên hy sinh trong những
ngày đầu toàn quốc kháng chiến khi mới 26 tuổi. Với những đóng góp cho đất
nước, ông được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu Huân chương kháng chiến
hạng nhất, truy tặng Huân chương Độc lập hạng nh và nhiều phần thưởng cao

qu khác.
(Th ng t n x V ệt

m và Hộ đồng tư v n đề ngh )

2. Q.

G

GHI
C Ú:

TUYẾN ĐƯỜNG DỰ KIẾN ĐẶT
TÊN

1.
:
Y
G
Cho đoạn đư ng từ s 220 ph Thá Hà đến s nhà 394 đư ng áng.
Dài: 684m; rộng: 46m
Đường rải nhựa át phan, có vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, quy hoạch ổn định, dân
cư đông đúc, đi qua Trường THCS Thái Thịnh, Chi cục hải quan B c Hà Nội.
Y
g gồm có 3 làng Láng: Láng Thượng, Láng Trung và Láng Hạ.
Thổ cư của ba làng Láng trải dài bên bờ ph a tây sông Tô Lịch, trước kia vốn là con
sông lớn, thuận tiện thuyền đi lại, giao thông với các địa phương khác. vùng đất
này có nhiều dòng họ lớn: Láng Thượng có họ Nguyễn, họ Trương, họ Nghiêm, họ
Đoàn Láng Trung có họ Phạm, họ Nguyễn, họ Đỗ Láng Hạ có họ Nguyễn. Ba làng
Láng có những dải hồ xen lẫn với các cánh đồng trồng rau. Đặc sản ở đây có rau
húng Láng và hành hoa, vị thơm rất riêng, không nơi nào trồng được như ở cánh
đồng Láng. Di t ch lịch sử văn hóa ở vùng Yên Lãng nổi tiếng với chùa Láng, chùa
Nền, chùa Thưa... g n liền với lễ hội và t n ngưỡng thờ đức Thánh tổ Từ Đạo Hạnh.
(UBND qu n Đ ng Đa và Hộ đồng tư v n đề ngh )

3. Q.

Ô G

GHI
C Ú:

TUYẾN ĐƯỜNG DỰ KIẾN ĐẶT
TÊN

1.

:

Cho đoạn từ s n chơ CT7 đến giao v

Y
đư ng 19/5, hư ng Văn Quán.

Dài: 540m; rộng: 7m
Đường rải nhựa át phan, có vỉa hè, có đèn chiếu sáng, quy hoạch ổn định.
ă Y là tên một xã thuộc thị xã Hà Đông, được h nh thành sau Cách mạng
tháng 8/1945 gồm có các thôn Văn Quán, Mộ Lao, a La và Yên Phúc. Đầu năm
1964 thuộc tỉnh Hà Tây, năm 1976 thuộc tỉnh Hà Sơn B nh, đến năm 1991 lại thuộc
tỉnh Hà Tây. Từ ngày 23/6/1994 theo Nghị định 52/CP của Ch nh phủ, xã Văn Yên
được tách thành 2 phường Văn Mỗ và Phúc La. Ngày 01/3/2008, Ch nh phủ ra Nghị
định số 155/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành ch nh Thành phố Hà
Đông để thành lập các phường Văn Quán, Mộ Lao thuộc Thành phố Hà Đông. Theo
đó phường Văn Quán được thành lập trên cơ sở một phần diện t ch và nhân kh u
của phường Văn Mỗ. Hiện tại trên địa bàn vẫn còn trường Tiểu học và Trung học cơ
sở mang tên Văn Yên.
(UBND qu n Hà Đ ng và Hộ đồng tư v n đề ngh )

Q.

Ô G

GHI
C Ú:

TUYẾN ĐƯỜNG DỰ KIẾN ĐẶT
TÊN

2.

:

QU

Cho đoạn từ tiế g á v đư ng 19/5 (TT13 khu đ th Văn Quán) đến giao
nhau v đư ng Chiến Th ng tạ TT15 (khu đ th Văn Quán).
Dài: 560m; rộng: 10,5m
Đường rải nhựa át phan, có vỉa hè, đèn chiếu sáng, quy hoạch ổn định.
ă Quá là tên làng cổ nay thuộc phường Văn Quán, quận Hà Đông.
Thời Lê được gọi là Văn Quán trang. Thời Nguyễn, Văn Quán thuộc tổng Thượng
Thanh Oai, huyện Thanh Oai, phủ Ứng Hòa. Sau Cách mạng tháng 8/1945 thuộc xã
Văn Yên, thị xã Hà Đông. Năm 1994 theo Nghị định số 52/CP ngày 23/6/1994 của
Ch nh phủ xã Văn Yên được tách thành 2 phường Văn Mỗ và Phúc La th Văn Quán
thuộc về phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông. Ngày 01/3/2008, Ch nh phủ ra Nghị định
số 155/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành ch nh Thành phố Hà Đông để
thành lập các phường Văn Quán, Mộ Lao thuộc Thành phố Hà Đông. Theo đó
phường Văn Quán được thành lập trên cơ sở một phần diện t ch và nhân kh u của
phường Văn Mỗ.
Văn Quán còn bảo lưu được cụm di t ch đ nh và chùa Văn Quán đã được
công nhận di t ch lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.
(UBND qu n Hà Đ ng và Hộ đồng tư v n đề ngh )

Q.

Ô G

GHI
C Ú:

TUYẾN ĐƯỜNG DỰ KIẾN ĐẶT
TÊN

3.

:

C

I

I

Cho đoạn từ ng tư giao v đư ng Nguyễn Khuyến (Hà Đ ng) nhà A32 khu
TT18 đến giao v đư ng Yên Phúc gần chợ Yên Phúc và Nghĩ t ng l ệt sĩ.
Dài: 950m; rộng: 5,5m - 7,5m
Đường rải nhựa át phan, có vỉa hè, đèn chiếu sáng, dân cư đông đúc, quy hoạch
ổn định.
h hái
i (1877 - 1932) quê làng Yên Phúc (nay thuộc phường Phúc La,
quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội). Ông vốn họ Đỗ, nhà nghèo, cha mất sớm, ông
phải giúp đỡ m sinh nhai b ng nghề bán rong, sau nhờ một người họ Bạch nhận làm
con nuôi cho ăn học, nên đổi sang họ Bạch. Ban đầu, ông làm thư k cho một hãng
buôn người Pháp ở phố Tràng Tiền, Hà Nội. Năm 1909, ông bước vào lĩnh vực kinh
doanh vận tải đường sông. Trong vòng 10 năm, công ty của ông đã có 30 chiếc tàu
lớn nhỏ và nhiều xà lan chạy các tuyến đường sông ở miền B c và vươn ra các nước
như Hồng Kông, Nhật Bản. Ông là người kinh doanh rất thành đạt và đóng góp nhiều
cho đất nước. Ông được coi như biểu tượng của phong trào chấn hưng thương trường
của giới tư sản dân tộc Việt Nam thời đó. Những tôn chỉ nghiêm túc trên thương
trường của ông như: thương ph m, t n thực, kiên tâm, nghị lực, trọng nghề, tiết kiệm
và coi trọng hàng nội hóa được thương nhân sau này đánh giá là đã lấp đầy 10 khiếm
khuyết cơ bản của doanh nghiệp Việt Nam mà Lương Văn Can đã từng chỉ ra.
(UBND qu n Hà Đ ng và Hộ đồng tư v n đề ngh )

Q.

Ô G

GHI
C Ú:

TUYẾN ĐƯỜNG DỰ KIẾN ĐẶT
TÊN

4.
:
NGUYỄ
ỘC
Cho đoạn từ giao nhau v đư ng Trần Phú (Hà Đ ng) cạnh Khu đ th B c
Hà chạy vòng đ u n i v đư ng 36m tại khu vực dự án Boo oungv n (Hàn Qu c).
Dài: 1.100m; rộng: 25m
Đường rải nhựa át phan, có vỉa hè, đèn chiếu sáng, quy hoạch ổn định, một bên
là hồ Trung Văn, một bên là căn hộ liền kề.
Nguyễn Văn Lộc (1914 - 1979), tên gọi khác là Trương Đỗ ông, quê quán
ở xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội. Năm 1938, ông được kết
nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 4/1946 ông được giao phụ trách phong
trào của 3 tỉnh Cao B ng, B c Cạn, Thái Nguyên… Kháng chiến chống Pháp bùng
nổ, ông được cử làm Phó B thư Khu ủy khu II Phó B thư liên khu III (1948) B
thư liên khu ủy III, Chủ tịch mặt trận thống nhất Liên khu III (1954). Ông c ng từng
giữ chức B thư tỉnh ủy Hà Đông và B thư tỉnh ủy Sơn Tây. Tháng 7/1958, ông
được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thủy lợi. Năm 1960, ông được bầu làm Ủy viên
dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng Lao động Việt Nam. Sau đó được bổ nhiệm
làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra ch nh phủ… Với
những thành t ch và đóng góp cho tổ quốc, ông được Nhà nước trao tặng nhiều Huân
chương: Huân chương kháng chiến hạng nhất, Huân chương Hồ Ch Minh, Huân
chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao qu khác.
(Ban Tổ chức, Ban ch hành T ung ương Đảng chuy n đơn đề ngh của gia
đình và Hộ đồng tư v n đề ngh )

Q.

Ô G

GHI
C Ú:

TUYẾN ĐƯỜNG DỰ KIẾN ĐẶT
TÊN

:
ỜNG T HỮU
Cho đoạn từ ng tư cu đư ng ê Văn ương g o c t v i đư ng Khu t Duy
Tiến u đ bàn hu ện Từ êm đến ng tư giao v i đư ng Vạn Phúc, Hà Đ ng .
Dài: 3.400m; rộng: 42m
Đường rải nhựa átphan, có vỉa hè, điện chiếu sáng, quy hoạch ổn định, đi qua hồ
Trung Văn, trụ sở công ty, khu đô thị mới Nam Cường.
5.

Tố Hữu (1920 - 2002), tên thật là Nguyễn Kim Thành quê ở làng Phù Lai,
nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 1936, ông
gia nhập Đoàn thanh niên, năm 1938 được kết nạp vào Đảng Cộng sản. Ông đã từng
giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống ch nh trị của Việt Nam như: Ủy viên Bộ
Ch nh trị, B thư BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng,
Trưởng Ban Khoa giáo TW, Hiệu trưởng Trường Nguyễn Ái Quốc, Trưởng Ban
Thống nhất TW, Trưởng Ban Tuyên huấn TW, Đại biểu Quốc hội khoá II và VII…
Tố Hữu là một tác giả có vị tr đặc biệt quan trọng, một nhà thơ tiêu biểu của dòng
thơ cách mạng Việt Nam với nhiều tác ph m văn học nổi tiếng: Từ ấy (1946); Việt
B c (1954) Gió lộng (1961); Ra trận (1962-1971) Máu và Hoa (1977) Một tiếng
đờn (1992); Ta với ta (1999)… Ông đã được tặng thưởng: Giải thưởng Văn học
ASEAN của Thái Lan (1996), Giải thưởng Hồ Ch Minh về Văn học nghệ thuật đợt
1 (1996), Huân chương Sao Vàng (1994)...
(Ban Tổ chức, Ban ch hành T ung ương Đảng chuy n đơn đề ngh của gia
đình và Hộ đồng tư v n đề ngh )
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Cho đo n từ gõ 156 am ri h (sau Me ro
â - và h đai III (tổ 22 Y
- háp â ).

G
oà g Mai) đ n đ ờ g háp

Dài: 400m; rộng: 7m.
Đường rải nhựa át phan, không có vỉa hè, cây xanh, dân cư 2 bên đường rất đông
đúc, sinh sống ổn định từ lâu đời.
Sở Thượng là một làng Việt cổ, n m ở tả ngạn sông Hồng, ph a Nam kinh thành
Thăng Long, một vùng đất có lịch sử tạo dựng và phát triển rất sớm. Làng Sở Thượng h nh
thành vào cuối thế kỷ XV, vốn là đất Yên Duyên vào đời Lê Thánh Tông (1460-1479). Đất
Sở Thượng là sở đồn điền, một vùng đất rộng, nhiều hồ ao, sau phát triển thành làng mạc
trù phú. Trải qua mấy thế kỷ, đất Sở Thượng là một khu căn cứ về đường thuỷ rất quan
trọng, để bảo vệ Nam kinh thành Thăng Long được b nh yên trong những cuộc chiến tranh
giữ nước. Từ xa xưa, mảnh đất này đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, của
dân tộc, trong suốt quá tr nh dựng nước và giữ nước.
Hiện nay, Sở Thượng là một làng thuộc xã Yên Sở, quận Hoàng Mai tên nôm là
Sở, hay còn gọi là Sở Lờ. Trước 1945 là xã Sở Thượng, huyện Thanh Tr . Từ năm 1945 là
thôn của xã Yên Sở (thuộc quận VII Ngoại thành) từ 1961 xã thuộc huyện Thanh Tr , say
này là quận Hoàng Mai.
(UBND quận Hoàng Mai và Hội đồng tư vấn đề nghị)
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RẦ

Cho đo đ ờng từ C u Lủ ( r ớc cửa ì h ủ) đ n C u Dậu ( g
giao cắt với đ ờ g ghi m Xuâ Y m, r ớc cửa Viện Y học cổ truyề dâ ộc).
Dài: 1.500m; rộng: 7m.
Đường rải nhựa át phan, có vỉa hè, cây xanh và điện chiếu sang, quy hoạch ổn định.
Trần Hoà quê ở làng Định Công, cha m mất sớm, ba anh em Trần Hoà, Trần Điện,
Trần Điền phải đùm bọc lẫn nhau kiếm sống. Sau khi L Nam Đế bại trận, ba anh em phải
đưa nhau đi chạy loạn. Khi qua huyện Quế Dương, thuộc tỉnh B c Ninh, không may họ bị
lạc nhau, mỗi người một ngả. Người anh là Trần Hoà chạy sang phương B c, học nghề làm
nữ trang. Trần Điện và Trần Điền chạy sang nước khác, vào làm thuê cho một phường thợ
bạc. Mặc dù đều trở thành những người thợ giỏi, được dân nước sở tại trọng đãi, song nỗi
nhớ quê hương không lúc nào nguôi, cả ba anh em đều t m đường trở về, mở cửa hàng làm
nghề chế tác vàng bạc. Ba người lại dạy cho dân làng cùng làm nghề, từ đó làng Định
Công có nghề làm vàng bạc, truyền từ đời này qua đời khác, được kh p nơi biết tiếng.
Để ghi nhớ công ơn của ba vị tổ nghề, những người thợ Định Công đã quyên góp
xây dựng đền thờ Tổ tại số nhà 52 phố Hàng Bạc ngày nay. Những năm đầu thế kỷ XX,
người làng Định Công đã chuyển ngôi đền thờ về làng. Vào ngày 12/02 âm lịch hàng năm,
dù đi làm ăn xa đến đâu, những người thợ kim hoàn Định Công c ng trở về quê, th p n n
hương để tỏ lòng thành k nh biết ơn ba vị tổ nghề.
(UBND quận Hoàng Mai và Hội đồng tư vấn đề nghị)
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Cho đoạn từ 108 Vũ Xu n Th ều (tuyến v n s ng cầu B ) đến s 845 đư ng
Nguyễn Văn nh (Qu c lộ 5 đoạn qua cầu Đ ng T ù).
Dài: 900m; rộng: 13,5m.
Đường rải nhựa át phan, có vỉa hè và cây xanh hai bên, điện chiếu sáng,
hạ tầng cơ sở ổn định.
C u ây tên sông chạy qua thôn Thạch Cầu, xã Thạch Bàn huyện Gia Lâm
Thành phố Hà Nội, nay thuộc tổ dân phố số 14 phường Thạch Bàn quận Long
Biên. Theo văn bia hiện còn tại chùa Thạch Cầu (1609) th trước đây làng có tên
là Thạch Kiều (tức là Cầu Đá) và sau này được biến đổi âm “Kiều” thành âm
“Cầu” c ng có nghĩa là cái cầu. Và được biết tên làng gọi là Thạch Cầu qua văn
bia (1738) hiện được dựng tại đ nh ghi việc tu sửa cầu đá và cải tạo sông Nghĩa
Trụ. Sông Nghĩa Trụ chảy qua tiếp giáp với ph a Đông của làng. Sông Nghĩa Trụ
chảy qua địa phận xã Kiêu Kỵ. Đoạn qua Thạch Bàn sau này được gọi là sông
Cầu Bây. Tên Cầu Bây hay Thạch Cầu Bây là để phân biệt với thôn Cầu Dõi hay
Thạch Cầu Dõi thuộc xã Long Biên nay là phường Long Biên. Bởi v cả hai làng
đều có tên là Thạch Cầu.
(UBND qu n ong B ên và Hộ đồng tư v n đề ngh )
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Cho đoạn từ tr s C ng n qu n ong B ên đến giao c t v i ph Nguyễn
Cao Luyện tạ nhà CT10.
Dài: 700m; rộng: 21m.
Đường rải nhựa át phan, đường 2 làn, có vỉa hè, cây xanh, điện chiếu
sáng, hạ tầng cơ sở ổn định.
ha
ă
á g tức Hai Văn (1918 - 1997), quê tại huyện Tam B nh, tỉnh
Vĩnh Long. Tháng 9/1939, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.
Ông bị Pháp b t và đày ra Côn Đảo. Ra tù, ông tham gia xây dựng ch nh quyền
cách mạng tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, ông được cử giữ nhiều chức vụ quan trọng
trong tổ chức cách mạng như: Xứ uỷ viên Thường vụ Xứ uỷ Nam Bộ (1954) Phó
B thư Trung ương Cục miền Nam, là một trong hai Xứ uỷ viên của Xứ ủy Nam
Bộ, tham dự Hội nghị Trung ương 15 Khoá II ngày 13/01/1959 tại Hà Nội. Uỷ
viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TWMTDTGP miền Nam Việt Nam Phó Trưởng Ban
Tổ chức TW Đảng (1975); Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá VI, giữ chức
Phó Chủ tịch UBTV Quốc hội... Với những cống hiến to lớn của m nh, ông được
Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Ch Minh, Huân chương Sao Vàng
(2008) và nhiều phần thưởng cao qu khác.
(Bộ C ng n và Hộ đồng tư v n đề ngh )
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3.
Cho đoạn giao v
g o v đư ng 48m.

:

UK

M

đư ng tiếp n i Nguyễn Cao Luyện (tạ nhà P3) đến đ m
Dài: 650m; rộng: 30m.

Đường rải nhựa át phan, có vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, hạ tầng cơ sở
ổn định.
u Khá h àm (989 - 1058), là người gốc An Lãng (Thọ uân, Thanh
Hóa), sau chuyển về trú ngụ ở Lưu á (Hưng Hà, Thái B nh). Đạ V ệt sử ký toàn
thư ghi ch p: ông có công phò tá L Công
n lên ngôi hoàng đế, được phong
làm Quang Lộc đại phu hầu cận bên cạnh. Ông cùng em trai Lưu Điều đã đem
quân đánh giặc Chiêm, 3 lần đánh bại quân Tống, phò tá 3 đời vua L (Thái Tổ,
Thái Tông và Thánh Tông), lập nhiều chiến công và được vua rất tin dùng. Đất
nước yên b nh, ông được phong Thái úy, Thượng trụ quốc, Khai công quốc. Cuối
đời, Lưu Khánh Đàm xin về ở Lưu á, sửa chùa làng và tu ở đó. Ông qua đời,
vua Thánh Tông đến trị sở hành lễ, an táng, đặt tên chùa là Báo Quốc, gia phong
ưu Đạ Vương và m thụy Chính t ực ch êu cảm lập bia ghi công đức. Sau đó
dân Lưu á lập miếu thờ ông làm Thành hoàng làng. L Nhân Tông lên ngôi, ban
cho ông m tự H n ứng l nh th ng, các triều sau đều có s c phong thần cho ông.
Đền thờ ông và chùa Báo Quốc ở Hưng Hà, Thái B nh đã được xếp hạng di t ch
lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.
( B
tỉnh Thá Bình và Hộ đồng tư v n đề ngh )
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4.

É MỚI

Cho đoạn từ đư ng Vạn Hạnh (tạ nhà K1) đến giao c t v i đư ng trong khu
đ th m i (tạ toà nhà P3).
Dài: 770m; rộng: 10,5m.
Đường đôi rải nhựa át phan, có vỉa hè hai bên, cây xanh, điện chiếu sáng, hạ
tầng cơ sở ổn định.
h p Mới tên thật là Hà Văn Lộc (1925 - 1991), quê ở Nam Định. Ông học
đại học ngành Luật, tham gia t ch cực vào các phong trào cứu quốc, viết cho tờ
“Tự trị” của phong trào sinh viên yêu nước chống Nhật. Cách mạng tháng Tám
thành công, ông viết bài cho báo “Cờ giải phóng”. C ng ch nh tại đây, bút danh
Th p Mới xuất hiện lần đầu tiên với bài “Trung thu độc lập”. Sau đó ông chuyển
sang công tác ở báo “Cứu quốc”, báo “Sự thật”. Năm 1951, ông công tác ở báo
“Nhân dân”. Từ năm 1962, ông tham gia Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam.
Năm 1964, ông là đặc phái viên của báo “Nhân dân” ở chiến trường Miền Nam.
Ông được cử là Ủy viên Ban Tuyên huấn Trung ương Cục Miền Nam, kiêm Tổng
biên tập báo “Giải phóng”. Năm 1972, ông là Phó Tổng biên tập báo “Nhân dân”.
Ông giữ chức vụ này cho đến khi nghỉ hưu. Với cống hiến của m nh, ông đã được
nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nh .
(Báo h n

n và Hộ đồng tư v n đề ngh )
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K U

Cho đoạn từ cu i ph T ư ng m đoạn u C ng an qu n ong B ên đến
bùng b nh g o đư ng 80m khu E dự án V ncom v ll g Sà Đồng.
Dài: 2.100m; rộng: 40m.
Đường đôi rải nhựa át phan, có vỉa hè hai bên, cây xanh, điện chiếu sáng, hạ
tầng cơ sở ổn định.
i ớng oà Khu (1923 - 1999), b danh là Võ Tiến Tr nh, người làng
Gia Đẳng, xã Triệu Tân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ông tham gia hoạt
động cách mạng từ sớm. Bị Pháp b t giam, ông thoát khỏi nhà lao, về hoạt động
cách mạng, được cử làm Chủ nhiệm Việt Minh, tham gia giành ch nh quyền ở
Quảng B nh trong CMT8. Sau đó, ông lần lượt được cử giữ các chức vụ: Phó
Ch nh ủy Quân khu 4, Tư lệnh kiêm Ch nh ủy Quân khu 5, Phó Tư lệnh kiêm
Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh 719, Phó Trưởng đoàn chuyên gia giúp bạn
Campuchia (1983), Tổng Tham mưu trưởng (1987)... Năm 1990, ông được phong
hàm Đại tướng, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1991), Ủy viên
BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Ch nh trị... Với những cống hiến to lớn của
m nh, ông được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Chiến th ng hạng nhất,
Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Quân công, Huân chương
Chiến công hạng nhất, Huân chương Hồ Ch Minh, Huân chương Sao vàng và
nhiều phần thưởng cao qu khác.
(S VHTTDL, UBND qu n Long B ên và Hộ đồng tư v n đề ngh )
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Cho đoạn đư ng từ s nhà 75 tổ 38, c m 6 (giao ph dự kiến đặt tên Phú
Xá) đến ngách 15/180 đư ng An ương Vương.
Dài: 700 m; rộng: 17,5m.
Đường rải nhựa át phan, có vỉa hè, điện chiếu sáng, hạ tầng cơ sở ổn định.
hú h ợng là tên một xã thuộc quận Tây Hồ gồm có 3 thôn Phú Gia, Phú
á và Thượng Thụy. Xưa kia đây là ba xã riêng thuộc tổng Phú Gia, phủ Hoài
Đức. Phú Gia có tên nôm là làng Gạ, Phú á là làng Sù và Thượng Thụy là làng
Bạc. Đến năm 1996 chuyển từ xã thành phường khi thành lập quận Tây Hồ, vẫn
giữ nguyên tên Phú Thượng cho đến nay.
Làng Sù, Gạ cùng có truyền thống hiếu học, có nhiều nhà khoa bảng nổi
tiếng. Theo “Từ Liêm đăng khoa lục” th trong 02 làng Phú Gia, Phú á từ thời
Hậu Lê đến thời Nguyễn đã có 04 người đỗ Tiến sĩ, 21 Cử nhân và 05 Tú tài. Tiêu
biểu như ông Nghĩa Đạt đỗ Bảng nhãn đời Lê Thánh Tông (1475), giữ chức Phó
Đô ngự sử, ông Nguyễn Quang Huệ đỗ Tiến sĩ khoa Ất Mùi (1535), ông Nguyễn
Bá Chu n đỗ Phó bảng làm quan tới chức Đô tổng binh Hoàng Trạch hầu, Ông Bá
Tuân đỗ cử nhân khoa Mậu Ngọ (1738) làm Tri phủ Phú B nh, ông Nguyễn Nguy
Tùng đỗ Cử nhân khoa Giáp Ngọ (1774) làm tri phủ Kiến Xương…
(UBND qu n T

Hồ và Hộ đồng tư v n đề ngh )
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Cho đoạn từ tr s C ng n hư ng Phú Thượng (ng b g o c t ph Phú
Gia v đư ng tổ 45) đến đư ng tổ 45, khu d n cư s 7A (ng b đ i diện khu
chung cư B o Bì), hư ng Phú Thượng.
Dài: 730m; rộng: 13,5m.
Đường rải nhựa át phan, có vỉa hè, điện chiếu sáng, hạ tầng cơ sở ổn định.
hú Xá là một làng thuộc phường Phú Thượng. Đầu thế kỷ I Phú á
thuộc tổng Phú Gia, huyện Từ Liêm, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây. Năm Minh
Mạng thứ 12 (1831) nhập huyện Từ Liêm vào phủ Hoài Đức, th Phú á là một
trong 8 xã, sở thuộc tổng Phú Gia (gồm Phú Gia, Phú á, Thụy Hương, Nhật Tảo,
Đông Ngạc, Quán La, Sở Quán La và Thượng Thụy), huyện Từ Liêm, phủ Hoài
Đức. Đầu thế kỷ
là xã Phú á (tên Nôm là Kẻ Sù), tổng Phú Gia, phủ Hoài
Đức, tỉnh Hà Đông.
Phú á xưa kia là xóm Cựu Quán, phần lớn là cư dân Thanh Hóa đi buôn bè
ra ngụ cư. Thế kỷ XVIII, khi Tiến sĩ Nguyễn Kiều được bổ làm phó Đô ngự sử
triều Lê Vĩnh Thịnh mới cho 14 họ từ xóm Cựu Quán lên chỗ làng ở hiện nay, lập
thành làng mới tách biệt gọi là Phú á. V có nhiều người buôn bè giàu có nên
mới có tên Nôm là làng Sù. Trước năm 1960, làng Phú á thuộc xã Phú Thượng,
từ năm 1996 chuyển thành phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.
(UBND qu n T y Hồ và Hộ đồng tư v n đề ngh )
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Cho đoạn từ cổng chù Phú Xá (g o v i ph dự kiến đặt tên Phú Xá) đến
s u t ư ng Trung học cơ s Phú Thượng (n i v i đư ng 13,5m).
Dài: 550m; rộng: 13,5m
Đường rải nhựa át phan, có vỉa hè, điện chiếu sáng, hạ tầng cơ sở ổn định.
hú
oa là tên gọi khác của chùa Phú
Thượng, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

á thuộc thôn Phú

á, phường Phú

Phú á còn gọi là làng Sù, đầu thế kỷ I Phú á thuộc tổng Phú Gia,
huyện Từ Liêm, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây. Năm Minh Mạng thứ 12 (1831) Phú
á là 1 trong 8 xã thuộc tổng Phú Gia, huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà
Đông. Theo bài minh trên chuông chùa Phúc Hoa th chùa được trùng tu vào ngày
R m tháng 2 năm Canh Ngọ (1810), như vậy chùa phải được xây dựng trước thời
gian trùng tu hàng trăm năm. Những năm 1945 - 1955 chùa là nơi Hợp tác xã làm
kho và nơi để thóc giống, làm trường học. Chùa có kiến trúc và nghệ thuật trang
tr mang phong cách thời Nguyễn. Trong chùa hiện còn nhiều di vật qu như:
Chuông đồng vuông đúc năm Gia Long thứ 9 (1810), 7 tấm bia đá, đa số là bia
Hậu từ niên hiệu Tự Đức thứ 3 (1851) đến Bảo Đại thứ 2 (1924), 1 khám thờ đời
Hậu Lê của dòng họ Nguyễn Kiều, 1 mộc bản ghi sự t ch tiến sĩ Nguyễn Kiều có
công xây dựng đ nh thôn Phú á.
(UBND qu n T

Hồ và Hộ đồng tư v n đề ngh )
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4.
: PH
CÔ G C Ú
Cho đoạn từ đầu ngõ 11 đư ng Xu n ệu đến ngõ 1 đư ng Âu Cơ (l i rẽ
vào chù K m ên).
Dài: 1.000m; rộng: 8,5-11,5m
Đường rải nhựa át phan, có vỉa hè, điện chiếu sáng, hạ tầng cơ sở ổn định.
Từ Hoa là công chúa con gái vua L Thần Tông, người đã dời cung về làng
Nghi Tàm sinh sống, có công dạy dân trồng dâu, nuôi t m, tạo nên một vùng đất
nổi tiếng của kinh thành Thăng Long. Làng Nghi Tàm được h nh thành từ năm
1138, do vua L Thần Tông đặt. Trại Tầm Tang g n liền với sự t ch công chúa Từ
Hoa, là một làng cổ, thời L có tên là phường T ch Ma tức là Gai sợi, đời Trần đổi
ra Tầm Tang tức Dâu T m, sang đời Lê đổi là Nghi Tàm. Trên vùng đất này còn
có chùa Kim Liên là một trong những danh lam th ng cảnh nổi tiếng của Thủ đô.
Sách Văn hó V ệt Nam tổng hợp 1989 - 1995 do Ban Văn hóa Văn nghệ TW
xuất bản năm 1989 đánh giá: chùa Kim Liên - là một trong 10 di t ch kiến trúc cổ
đặc s c nhất Việt Nam, được Bộ VHTT xếp hạng di t ch quốc gia tại Quyết định
số 313 VH/VP ngày 28/4/1962. Ngoài ra làng Nghi Tàm còn là quê hương của Bà
Huyện Thanh Quan - một nhà thơ nổi tiếng ở đầu thế kỉ I .
(UBND qu n T

Hồ và Hộ đồng tư v n đề ngh )
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Cho đoạn từ nhà s 1, ngõ 2 ph Khương T ung đến ng tư g o v
ph Đ nh C ng Thượng và cầu ủ.

ngõ 1

Dài: 2.000m; rộng: 11m.
Đường rải nhựa át phan, có dân cư sống bên trái đường, bên phải là sông Lừ,
có vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, hạ tầng cơ sở ổn định.
ũ ô g ha (1800 - 1851), tự là Hoán Phủ, hiệu là Đường uyên và Lỗ Am,
tục gọi là ông Nghè Tự Tháp. Nguyên quán ở làng Hoa Đường, huyện Đường An (nay
là làng Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện B nh Giang, tỉnh Hải Dương), sau chuyển
ra định cư ở thôn Tự Tháp, huyện Thọ ương. Năm 1825, ông đỗ Cử nhân khoa Ất
Dậu. Năm 1826, ông đỗ Tiến sĩ, được nhận chức ở Viện Hàn lâm. Năm 1827, ông được
thăng làm Lang trung Bộ Binh và được cử duyệt quyển kỳ thi Đ nh và làm Đốc học B c
Ninh. Năm 1841, ông lập Hội Hướng thiện nh m mục đ ch chấn hưng văn hóa Thăng
Long, được bầu làm Hội trưởng. Hội mua lại chùa Ngọc Sơn, tu sửa thành đền thờ Văn
Xương đế quân (nay là đền Ngọc Sơn). Năm 1849, ông rời bỏ Trường Tự Tháp về dạy
trẻ và soạn sách tại làng Kim Giang, huyện Sơn Minh (nay là huyện Ứng Hòa, Hà Nội).
Ông không chỉ là một nhà ch nh trị, một nhà giáo mà còn là một nhà văn hoá của thế kỷ
XIX. Sự nghiệp sáng tác của ông đã để lại nhiều tác ph m văn học có giá trị như: T
Khê tù bút t p, Lỗ An di cảo thi t p, Thăng ong hoà cổ, Kiếm hồ th p v nh…
(B n l ên lạc họ Vũ- Võ

Hà ội và Hộ đồng tư v n đề ngh )

8. H. ÔNG ANH

GHI
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1.

:

Ờ G XUÂ C

Cho đoạn đư ng từ ng b
u (giao Qu c lộ 3 g á khu tá đ nh cư Xu n
Canh) đến ng b giao c t v i đư ng đê tả s ng Hồng (gần B
x Xu n C nh).
Dài: 1.240m; rộng: 8,5m
Đường rải nhựa át phan, có vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, quy hoạch ổn định,
thuộc địa bàn thôn Lực Canh, xã uân Canh.
Xuâ Ca h là 1 trong 23 xã thuộc huyện Đông Anh. Thế kỷ I , tổng uân
Canh thuộc huyện Đông Anh, tỉnh Phúc Yên. ã có địa vực liền sông Hồng và sông
Đuống ở địa điểm chi lưu 2 sông vẫn gọi là ngã ba sông hay ngã ba Dâu Canh, là
một xã có mật độ lớn các di t ch lịch sử văn hoá có giá trị cao như: Đ nh - chùa
uân Canh, đ nh uân Đ nh, đền Cửa Sông, đ nh uân Trạch, chùa Vân Hoạch và
Pháo đài uân Canh. Những di t ch này không chỉ là nơi truyền bá giáo l Phật
pháp khuyến thiện và trừng ác, nơi thờ phụng những anh hùng dân tộc trong lịch sử
mà còn là cơ sở hoạt động cách mạng, là ATK thời kỳ tiền khởi nghĩa. Trong những
ngày đầu toàn quốc kháng chiến (1946), chùa Vân Hoạch đã trở thành trụ sở làm
việc, nơi ăn, ở cho các chiến sĩ pháo binh, bộ đội, dân quân tự vệ và là địa điểm đặt
pháo đài uân Canh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.
(UBND huyện Đ ng Anh và Hộ đồng tư v n đề ngh )
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Cho đoạn đư ng từ cổng Huyện ủy Đ ng Anh (đ
th n Phúc ộc) đến ng b g o c t v i Qu c lộ 3.

u tổ 2 th tr n Đ ng Anh,

Dài: 1.140m; rộng 10,5m
Đường rải nhựa át phan, có vỉa hè, cây xanh và điện chiếu sáng, quy hoạch ổn định.
hú ộ là địa danh cổ, xưa thuộc tổng Oai Nỗ, huyện Đông Anh, tỉnh Phúc
Yên (nay thuộc xã y Nỗ, huyện Đông Anh). Xã gồm các thôn: Cường Nỗ, Đài Bi,
K nh Nỗ, Oai Nỗ và Phúc Lộc. Phúc Lộc n m trong tổng Oai Nỗ, g n với kinh đô
Cổ Loa xưa. Theo các cụ cao niên kể lại th làng Phúc Lộc thừa hưởng nhiều phúc
lộc của vua An Dương Vương nên từ xưa đến nay dân cư luôn sầm uất và đông vui.
Bên cạnh thôn Phúc Lộc còn có nhiều khu di t ch Cổ Loa, đền Tó, xa hơn nữa là
miếu Vĩnh Thanh, đ nh Ngọc Chi, đ nh Lễ Pháp, đ nh Tuân Lề. Làng Phúc Lộc thờ
vị vua triều Tiền L là L Nam Đế (L B ) người đã có công đánh đuổi giặc Lương
lập nên nước Vạn uân độc lập. Nhân dân tôn thờ ông là thành hoàng làng, hàng
năm tổ chức lễ hội để tưởng niệm và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
(UBND huyện Đ ng Anh và Hộ đồng tư v n đề ngh )
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Cho đoạn từ đư ng Nguyễn Đức Thu n (Cử hàng xăng dầu 30/4 - Qu c lộ
5) đến ng tư giao c t v đư ng Ỷ Lan.
Dài: 1.600m; rộng: 23-40m
Đường đôi có dải phân cách cứng, rải nhựa át phan, có vỉa hè, cây xanh, điện
chiếu sáng hai bên đường.
Nguyễn Huy Nhuận (1677 - 1758) là người làng Sủi, Phú Thị. Ông là
Thượng thư đỗ Tiến s sớm nhất của làng, là tấm gương sáng về sự hiếu học, có
đức, có tài và có nhiều công lao to lớn với đất nước.
Một số công lao có thể kể đến như: làm phó sứ thời vua Lê Dụ Tông và Chúa
Trịnh Cương hoàn thành xuất s c nhiệm vụ, vua nhà Thanh k nh nể đồng thời
ông cùng với Nguyễn Công Thái có công lớn trong việc đòi lại xưởng đồng Tụ
Long và 40 dặm đất biên giới ở Vị Tây (Hà Giang).
Ngoài ra, ông còn có công trong việc mở trường dạy học cho hàng trăm học
trò, nhiều người đã đỗ đạt làm quan, cống hiến tài năng cho đất nước. Ông thọ 81
tuổi, được tặng tước Đại Tư Mã, Triệu Quận Công, Nguyễn Tướng Công.
(UBND huyện

m và Hộ đồng tư v n đề ngh )
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Cho đoạn dọc s ng huệ từ c ng ên Mạc 1 đến c ng
bàn d n cư th n T n huệ, x Th Phương.

ên Mạc 2 thuộc đ a

Dài: 700m; rộng: 7m
Đường rải nhựa át phan, có vỉa hè, điện chiếu sáng, hạ tầng cơ sở ổn định, dân
cư sinh sống đông đúc hai bên đường.
â
huệ là một thôn thuộc xã Thuỵ Phương, huyện Từ Liêm được thành lập
trên cơ sở tách dân cư từ làng Chèm, cùng với thôn Đại Đồng, Cầu B y và các Tổ
dân phố khác. Thụy Phương xưa là một xã thuộc tổng Phú Gia, phủ Hoài Đức, tỉnh
Hà Đông, sau đó thuộc Đại l đặc biệt Hà Nội. Năm 1955 thuộc quận V ngoại
thành, từ năm 1961 là xã thuộc huyện Từ Liêm cho đến nay. Thuỵ Phương có tên
nôm là Chèm. Cuối thế kỷ XVIII, tổng Phú Gia thuộc huyện Từ Liêm, phủ Quốc
Oai, trấn Sơn Tây và Thuỵ Phương còn gọi là Thuỵ Hương, năm 1931 mới đổi gọi
là Thuỵ Phương. Đây là một làng cổ lâu đời, quê hương của L Ông Trọng - vị
tướng tài danh đã giúp An Dương Vương đánh ngoại xâm. Ông được thờ ở đ nh
Chèm - một di t ch lịch sử kiến trúc có từ năm 1621. Đ nh này ở ngoài đê, hay bị
ngập l nên năm 1903 đã được nâng lên thêm 2,4m b ng phương pháp thủ công.
Lễ hội đ nh Chèm ngày 15/5 Âm lịch là một lễ hội lớn với lễ rước nước độc đáo.
(UBND huyện Từ

êm và Hộ đồng tư v n đề ngh )
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Cho đoạn từ ph C o Xu n Hu (cạnh t ư ng ti u học d n l
đến ph Hoà Th nh (t ư ng Việt Mỹ).

ê Quý Đ n)

Dài: 800m; rộng: 15-17m.
Đường rải nhựa át phan, có vỉa hè, điện chiếu sáng, hạ tầng cơ sở ổn định.
guyễ Xuâ
guy (1907 - 1975) sinh tại xã Quảng Giao, huyện Quảng
ương, tỉnh Thanh Hóa. Ông học trường thuốc Đông Dương, tốt nghiệp bác sĩ y
khoa năm 1935, từ năm 1935 - 1945, ông đã công bố 48 công tr nh nghiên cứu
khoa học trên các tạp ch trong và ngoài nước. Sau CMT8, ông được cử giữ nhiều
chức vụ quan trọng như: Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành ch nh Hải Phòng, Phó
Giám đốc quân dân y Chiến khu 3 (1946), Giám đốc Sở Y tế liên khu 3. Sau năm
1954, ông được phong hàm Giáo sư và bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện m t Ủy
viên BTV Quốc hội ; Phó chủ tịch tổng Hội Y học Việt Nam; Chủ tịch Hội nhãn
khoa Việt Nam và là Ủy viên thường trực của Đảng ã hội Việt Nam... Ông có
nhiều đóng góp hết sức quan trọng trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và
chữa trị trực tiếp trong ngành Nhãn khoa của Y khoa Việt Nam. Ông được Nhà
nước trao tặng giải thưởng Hồ Ch Minh đợt 1 (1996). Tượng đài GS. Nguyễn
uân Nguyên được đúc b ng đồng đặt trong Khuôn viên Bệnh viện M t TW.
(Bộ Y Tế và Hộ đồng tư v n đề ngh )
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Cho đoạn từ tò nhà CT5 đến khu CT1 ph Trần Văn

.

Dài: 800m; rộng 15-17m.
Đường rải nhựa át phan, có vỉa hè, điện chiếu sáng, hạ tầng cơ sở ổn định.
ì h hiệ (1904 - 1972) người làng Noi, nay thuộc Cổ Nhuế, Từ Liêm,
Hà Nội. Ông và gia đ nh đã đóng góp một số lượng rất lớn tiền và vàng ủng hộ
cách mạng. Căn nhà 54 Hàng Gai của gia đ nh ông từng là cơ sở hoạt động của
những lãnh tụ cách mạng như Nguyễn Lương B ng, Trường Chinh... và c ng là
nơi nhiều lần Chủ tịch Hồ Ch Minh tiếp khách nước ngoài và những nhân sĩ tr
thức như cụ Huỳnh Thúc Kháng. CMT8 thành công, ông được cử phụ trách Qu
độc lập, Tuần lễ vàng. Tháng 12/1946, ông giúp Ch nh phủ xây dựng nhà máy in
tiền và cung cấp quân lương cho kháng chiến, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc
trưởng nhà máy cơ kh Trần Hưng Đạo, Trưởng phòng Qu Ngân hàng Quốc gia
VN… Ông được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Ch Minh (2008)
và nhiều tặng thưởng cao qu khác. Năm 2007, địa điểm nhà máy in tiền tại Đồn
điền Chi Nê của ông bà Đỗ Đ nh Thiện được xếp hạng di t ch lịch sử quốc gia.
(Bộ Tà chính và Hộ đồng tư v n đề ngh )

