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TỜ TRÌNH
Thông qua Đề án đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại
thành phố Tam Kỳ, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức
và đường ven biển tỉnh Quảng Nam
Kính gửi: HĐND tỉnh Quảng Nam.
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, công trình
hạ tầng tại thành phố Tam Kỳ và huyện Hiệp Đức được đầu tư xây dựng, mạng
lưới giao thông ngày càng mở rộng và hoàn thiện, giao thông nội thị ổn định,
đáp ứng nhu cầu đi lại giao dịch của người dân.
Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đô thị, tạo thuận lợi cho tổ
chức, cá nhân trong hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng nếp
sống văn minh và giáo dục truyền thống lịch sử - văn hoá dân tộc, UBND tỉnh chỉ
đạo Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh, UBND
thành phố Tam Kỳ, UBND huyện Hiệp Đức xây dựng Đề án đặt tên đường theo
đúng 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 và 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). Các tên đường trong Đề án đều nằm trong Quỹ tên
đường tỉnh Quảng Nam và đã lấy ý kiến các ngành, địa phương; lấy ý kiến rộng
rãi của nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Số tên đường ở các địa
phương như sau:
- Tại thành phố Tam Kỳ: Đặt tên 56 đường (gồm 39 danh nhân ngoài
tỉnh và 17 danh nhân trong tỉnh); điều chỉnh giới hạn 09 đường;
- Tại thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức: Đặt tên 26 đường (gồm 13 danh
nhân ngoài tỉnh, 12 danh nhân trong tỉnh và 01 phong trào );
- Đặt tên tuyến đường ven biển (đường 129).
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 11,
HĐND tỉnh khóa IX, năm 2019 (kèm theo Đề án đặt tên, điều chỉnh giới hạn một
số đường tại thành phố Tam Kỳ, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức và đường ven
biển; Công văn góp ý của Sở Tư pháp; Báo cáo tiếp thu, giải trình)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT UBND tỉnh;
- Sở VH,TT&DL;
- UBND các huyện: Đ Lộc, P Sơn,
Quế Sơn;
- Lưu: VT, TH, KGVX,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

D:Thanh a 2015\Van hoa\TT 281115 De an
ten duong Phuoc Son, Que Son, Dai Loc.doc

Lê Văn Thanh

