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Kính gửi:  Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội, 

      Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, 

 

Cụ Trần Đăng Khoa, sinh năm 1906 tại thành phố Huế. Cụ là một trong số 

rất ít những kỹ sư công chính đầu tiên ở nước ta. Cụ đã trực tiếp chỉ đạo kỹ thuật 

xây dựng nhiều công trình thủy lợi lớn ở nước ta trước năm 1945 mà đến nay 

vẫn hoạt động hiệu quả như hồ Xuân Hương, hồ Đơn Dương (Đà Lạt), hồ Xuân 

Dương (Nghệ An), các hệ thống thủy lợi Phan Rang, Tuy Hòa, hệ thống đường 

bộ trên Tây nguyên, cảng Cam Ranh, đập Bái Thượng (Thanh Hóa),… 

Trong Cách mạng Tháng tám 1945, Cụ là Ủy viên Giao thông của Ủy ban 

Nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Khánh Hòa. Sau đó Cụ nhận nhiệm vụ Giám 

đốc Công chính Trung bộ (tháng 11/1945). Tại cuộc Tổng tuyển cử ngày 

6/1/1946, Cụ được bầu là đại biểu Quốc hội khóa 1 của TP Huế và được cử làm 

Bộ trưởng Giao thông Công chính. Năm 1955 Cụ làm Bộ trưởng Thủy lợi – 

Kiến trúc, rồi năm 1958 làm Bộ trưởng Thủy lợi. Năm 1960, Cụ nhận trọng 

trách Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ khóa II đến khóa VI (1981). 

Cụ là đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII, là Ủy viên Đoàn Chủ  tịch Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 1980 đến khi qua đời, năm 

1988.     

Là một kỹ sư tài năng hàng đầu của ngành công chính Đông Dương, thông 

thạo về thủy lợi, nhất là trong hơn 14 năm liên tục làm Bộ trưởng, Cụ đã có 

những cống hiến quý báu cho sự nghiệp phát triển thủy lợi ở nước ta, để lại tấm 

gương sáng cho các thế hệ sau về sự tận tụy với nghề nghiệp, trung thực trong 

khoa học,  thanh liêm và tự trọng khi quản lý.  

Là một trí thức yêu nước cùng thời với các thân sĩ nổi tiếng khác như các 

vị: Nguyễn văn Tố, Nguyễn Xiển, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng 

Minh Giám, Nguyễn Hữu Thọ, Trần Đại Nghĩa,…Cụ đã đi theo cách mạng, theo 

Bác Hồ qua hai cuộc kháng chiến gian khổ và anh dũng, được Đảng và nhân dân 

tín nhiệm, giao nhiều trọng trách, xứng đáng là niềm tự hào của những người trí 

thức Việt Nam nói chung và của ngành công chính, thủy lợi nói riêng.  



Hơn hai chục năm đã trôi qua kể từ khi Cụ đi vào cõi vĩnh hằng, tên tuổi 

của Cụ đã đi vào lịch sử mà chưa đường phố nào ở thủ đô mang tên Cụ. 

Để tưởng nhớ công lao của Cụ, Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt 

Nam kính đề nghị Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội đặt tên 

‘Trần Đăng Khoa’ cho một đường phố của thủ đô.  

Trong những năm (1959 – 1963) của thời kỳ đầu thành lập Học Viện Thủy 

lợi – Điện lực, tiền thân của Trường Đại học Thủy lợi và Viện Khoa học Thủy 

lợi Việt Nam ngày nay, cụ Trần Đăng Khoa đã kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc 

Học Viện. Vì vậy chúng tôi xin đề xuất đặt tên phố ‘Trần Đăng Khoa’ cho ngõ 

95 Chùa Bộc là đường nối phố Chùa Bộc vào khu vực Học viện Thủy lợi, quận 

Đống Đa. Ngõ này hiện đã nối thông từ phố Chùa Bộc  ra phố Tây Sơn. 

Trân trọng, 
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