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 Quảng Nam, ngày    tháng    năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Đặt tên đường Đà Nẵng và đường Nguyễn Tất Thành 

 tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TƯ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

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 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa 

và 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. 

Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày    tháng    năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết đặt tên đường Đà Nẵng và tên 

đường Nguyễn Tất Thành tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Báo cáo 

thẩm tra số   /BC-HĐND ngày     tháng …   năm 2021 của Ban Pháp chế Hội 

đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất đặt tên đường Đà Nẵng và tên đường Nguyễn Tất 

Thành tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

Đường Đà Nẵng có điểm đầu giáp đường Võ Chí Công (xã Tam Thăng, 

thành phố Tam Kỳ); điểm cuối giáp QL1A; chiều dài 5760 m; chiều rộng 34m. 

Đường Nguyễn Tất Thành có điểm đầu giáp kè biển Tam Thanh (xã Tam 

Thanh, thành phố Tam Kỳ); điểm cuối giáp Quốc lộ 40B (phường Trường Xuân, 

thành phố Tam Kỳ); chiều dài 11000 m; chiều rộng từ 12m đến 60m (quy hoạch 

rộng 60m). 



 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ tư thông 

qua ngày    tháng    năm 2021./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBTVQH; 

- Ban CTĐB - UBTVQH; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố; 

- TTXVN tại Quảng Nam; 

- Báo Qnam; Đài PT-TH Qnam;  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 

- Lưu: VT, CVTH. 

              CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
   
 

 



 

 


