
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Quảng Nam, ngày     tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc 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                                
                                               

       Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.
 

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; 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 và công trình công cộng; thực hiện Công văn số 
686-CV/TU ngày 24/11/2021 của Tỉnh ủy về việc đặt tên đường “Đà Nẵng” tại 
Quảng Nam; đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ tại Công văn số 2942/UBND-
VHTT ngày 25/11/2021 về việc đặt tên đường Nguyễn Tất Thành tại thành phố 
Tam Kỳ; UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết đặt 
tên đường Đà Nẵng và tên đường Nguyễn Tất Thành tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam như sau:                              

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Đặt tên đường Đà Nẵng và tên đường Nguyễn Tất Thành tại thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam là việc làm cần thiết nhằm tuyên truyền, giới thiệu về 
tình cảm, tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai địa phương Quảng Nam và 
Đà Nẵng. Thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và 
Nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, vĩ 
đại của cách mạng và dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh 
nhân văn hóa thế giới.

Góp phần thực hiện 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 hóa văn minh đô thị.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ 
- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008.
- 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.
- 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.
- 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 
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một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ban hành 
kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ.

- Kết luận số 31-TB/TU ngày 31/12/2020 của Thành ủy Đà Nẵng kết luận 
buổi làm việc giữa Ban Thường vụ thành phố Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Quảng Nam.

- Công văn số 686-CV/TU ngày 24/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam cho 
chủ trương về việc đặt tên đường “Đà Nẵng” tại Quảng Nam.

- Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Quảng 
Nam ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam.

- Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh Quảng 
Nam ban hành Ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh Quảng Nam.

III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
a) Cụ thể hóa Kết luận số 31-TB/TU ngày 31/12/2020 của Thành ủy Đà 

Nẵng về kết luận buổi làm việc của Ban Thường vụ thành phố Đà Nẵng và Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.

b) Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đặt tên, đổi tên 
đường, công trình công cộng tỉnh Quảng Nam.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
a) Đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ của các văn bản pháp luật về đặt 

tên, đổi tên đường, công trình công cộng, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

b) Đảm bảo tính toàn diện, khả thi, thiết thực.
IV. NỘI DUNG ĐẶT TÊN ĐƯỜNG
1. Một số nguyên tắc đặt tên đường
Việc đặt tên đường Đà Nẵng và đường Nguyễn Tất Thành tại thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tuân thủ theo các nguyên tắc sau:
a) Tên đường Đà Nẵng và Nguyễn Tất Thành đã có trong Ngân hàng tên 

đường và công trình công cộng tỉnh Quảng Nam đã được UBND tỉnh ban hành 
tại Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 09/8/2021.  

b) Đường đã được xây dựng hoàn chỉnh về hạ tầng kỹ thuật, được sử dụng 
ổn định nhưng chưa có tên.

c) Điểm đầu và điểm cuối của các đường đặt tên được xác định theo chiều 
từ Bắc đến Nam và từ Đông sang Tây.

d) Đường chọn đặt tên có quy mô lớn, tương xứng với vị trí, mối quan hệ 
gắn bó, keo sơn giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; tương xứng với 
công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 
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2. Ý nghĩa tên gọi địa danh, danh nhân đặt tên:
a) Đà Nẵng: Tên thành phố trực thuộc Trung ương; là địa phương có chung 

lịch sử hình thành với tỉnh Quảng Nam sau khi vua Lê Thánh Tông thành lập Đạo 
Thừa Tuyên Quảng Nam vào năm 1471, bao gồm 3 phủ: Thăng Hoa, Tư Nghĩa 
và Hoài Nhơn (gồm các tỉnh, thành phố ngày nay: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi và Bình Định). Trong lịch sử, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam nhiều 
lần sáp nhập, chia tách địa giới hành chính.

Ngày 6 tháng 11 năm 1996, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá IX đã thông qua 
Nghị quyết cho phép tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tách thành hai đơn vị hành chính 
trực thuộc Trung ương.

b) Nguyễn Tất Thành:
 - Nguyễn Tất Thành là tên thời trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ 

đại, thiên tài của cách mạng và dân tộc Việt Nam; tên thật là Nguyễn Sinh Cung, 
sinh ngày 19/5/1890 tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Năm 1911, từ Bến cảng 
Nhà Rồng, Người bắt đầu ra đi tìm đường cứu nước.

- Người có những đóng góp vô cùng to lớn cho cách mạng Việt Nam và dân 
tộc Việt Nam. Tìm ra con đường cứu nước của dân tộc Việt Nam; thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (03/2/1930). Thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà 
(02/9/1945) nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với cương vị Chủ tịch 
nước, Chủ tịch Đảng Cộng sản Việt Nam, Người đã chèo lái con thuyền cách 
mạng Việt Nam vượt qua sóng gió, làm rạng rỡ dân tộc Việt Nam, lịch sử Việt 
Nam. Người qua đời vào ngày 02/9/1969, thọ 79 tuổi. 

3. Tuyến đường chọn đặt tên đường Đà Nẵng và tên đường Nguyễn Tất 
Thành

a) Chọn tuyến đường tại thành phố Tam Kỳ, là tuyến đường định hướng 
kết nối liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam; 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 để đặt tên đường Đà Nẵng.

b) Chọn tuyến đường tại thành phố Tam Kỳ, thường được gọi là đường dự 
án Điện Biên Phủ; 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) để 
đặt tên đường Nguyễn Tất Thành.

V. BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục: Nghị quyết có 2 Điều
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 Quốc lộ 1A; chiều dài 5760 m; chiều rộng 
34m. 
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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.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Sở VHTT&DL;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KGVX.
D:Thanh2021\VH\TT trinh HDND phuong an 
dat ten duong Da Nang - Nguyen T Thanh.docx

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

[daky]
Trần Văn Tân
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