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       Quảng Nam, ngày  03 tháng  7  năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua Đề án đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại  

thành phố Hội An; thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; thị trấn Hà Lam, 

huyện Thăng Bình; thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

 

                                 Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

1. Sự cần thiết  

Trong những năm qua, hạ tầng đô thị của các huyện, thị xã, thành phố 

ngày càng được đầu tư hoàn chỉnh, các tuyến đường nội thị đã được quy hoạch, 

xây dựng và hoàn thiện gắn với việc sắp xếp ổn định dân cư. Đến nay, 13/18 

huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã đặt tên đường như: Tam Kỳ (265 tên 

đường), Hội An (129 tên đường), Điện Bàn (124 tên đường); Duy Xuyên (30 tên 

đường), Đại Lộc (13 tên đường), Thăng Bình (17 tên đường), Quế Sơn (33 tên 

đường), Núi Thành (28 tên đường), Phú Ninh (21 tên đường), Tiên Phước (20 

tên đường), Bắc Trà My (18 tên đường), Phước Sơn (29 tên đường), Hiệp Đức 

(26 tên đường).   

Do yêu cầu của quá trình phát triển và mở rộng đô thị, nhiều khu dân cư 

mới hình thành, các tuyến đường được nâng cấp, chỉnh trang, xây dựng gắn với 

việc bố trí dân cư nhưng chưa được đặt tên. Bên cạnh đó, một số tuyến đường đã 

được đặt tên từ trước nhưng do việc mở rộng đô thị và hoàn thiện hạ tầng kỹ 

thuật nên có những thay đổi về điểm đầu, điểm cuối… 

Hiện nay, các địa phương như thành phố Hội An, huyện Duy Xuyên, 

Thăng Bình và Đông Giang đã hoàn thành phương án đặt tên một số tuyến 

đường trên địa bàn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và góp phần thực hiện có 

hiệu quả công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính theo hướng văn minh, hiện 

đại, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động, giao dịch 

kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đồng thời, giáo dục 

truyền thống văn hóa, lịch sử, nâng cao lòng tự tôn dân tộc, tinh thần yêu quê 

hương, đất nước đối với cán bộ và Nhân dân. Do vậy, việc đặt tên, điều chỉnh 

giới hạn một số đường tại thành phố Hội An; thị trấn Nam Phước, huyện Duy 

Xuyên; thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình; thị trấn Prao, huyện Đông Giang, 

tỉnh Quảng Nam là cần thiết. 
 

2. Quá trình xây dựng Đề án 

- Trên cơ sở đề nghị của UBND các huyện, thành phố: Duy Xuyên, Thăng 

Bình, Đông Giang và Hội An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường 

trực Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh đã 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá 

hiện trạng, lập danh mục các tuyến đường cần đặt tên, điều chỉnh giới hạn; xây 



 

 

dựng dự thảo Đề án đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại thành phố Hội 

An và thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên), thị trấn Hà Lam (huyện Thăng 

Bình), thị trấn Prao (huyện Đông Giang), tỉnh Quảng Nam.  

- Thực hiện lấy ý kiến các Sở, ngành, UBND các địa phương và ý kiến 

Nhân dân theo quy định.   

- Xin ý kiến Thường trực HĐND, UBND tỉnh thông qua tại các cuộc họp 

và buổi làm việc.  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường trực Hội đồng đặt 

tên đường của tỉnh đã tiếp thu ý kiến góp ý và hoàn chỉnh Đề án, hoàn thành các 

hồ sơ, thủ tục theo quy định. 

 3. Nội dung cơ bản của Đề án 

3.1. Bố cục của Đề án: 

- Tên Đề án: “Đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại thành phố Hội 

An; thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; thị trấn Hà Lam, huyện Thăng 

Bình; thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam”. 

- Đề án gồm 03 phần: Phần I - Thực trạng tình hình, sự cần thiết và quá 

trình xây dựng Đề án; Phần II - Nội dung Đề án; Phần III - Tổ chức thực hiện. 

3.2. Nội dung chính của Đề án: 

Đặt tên một số đường và điều chỉnh giới hạn một đường tại thành phố Hội 

An, thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên), thị trấn Hà Lam (huyện Thăng 

Bình) và thị trấn Prao (huyện Đông Giang), cụ thể: 

- Đặt tên 85 đường (Phụ lục 1)  và điều chỉnh giới hạn 01 đường tại thành 

phố Hội An (Phụ lục 2). 

- Đặt tên 35 đường tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên (Phụ lục 3). 

- Đặt tên 09 đường tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình (Phụ lục 4). 

- Đặt tên 18 đường tại thị trấn Prao, huyện Đông Giang (Phụ lục 5). 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét và thông qua Đề án đặt tên, 

điều chỉnh giới hạn một số đường tại các địa phương nêu trên (kèm theo Đề án; 

Công văn góp ý của Sở Tư pháp; Báo cáo tiếp thu, giải trình)./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Các Sở: VHTTDL, GTVT, XD; 

- UBND các huyện, thành phố: Hội An,  

Thăng Bình, Duy Xuyên, Đông Giang; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, KGVX. 
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