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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tờ trình và dự thảo nghị quyết 

đặt tên đường tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam                                

Qua xem xét Tờ trình số 8436/TTr-UBND ngày 25/11/2021 của UBND 
tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết đặt tên đường Đà Nẵng và Nguyễn Tất Thành 
tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Ban Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh một số 
nội dung như sau:

1. Sự cần thiết, căn cứ pháp lý và thẩm quyền ban hành 
Để góp phần thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, quản lý đô thị, tạo 

điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, quan hệ giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội, thể hiện nếp sống văn minh 
đô thị, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết đặt tên 02 tuyến 
đường tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam là cần thiết, đúng thẩm quyền 
HĐND tỉnh.

2. Về nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết
Hai tuyến đường đề nghị đặt tên lần này cơ bản đáp ứng các nguyên tắc 

về đặt tên đường. Địa danh và danh nhân được chọn để đặt tên đường nằm trong 
Ngân hàng tên đường và công trình công cộng của tỉnh. Vị trí, cấp độ, quy mô 
các tuyến đường được đặt tên tương xứng với vị trí, mối quan hệ giữa tỉnh 
Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vĩ đại. Ban Pháp chế cơ bản thống nhất đặt tên đường “Đà Nẵng” cho 
tuyến đường định hướng kết nối vùng miền Trung có điểm đầu giáp đường Võ 
Chí Công (xã Tam Thăng, Tam Kỳ), điểm cuối giáp Quốc lộ 1A với chiều dài 
5.760 m; đặt tên “Nguyễn Tất Thành” cho tuyến đường dự án Điện Biên Phủ có 
điểm cầu giáp kè biển Tam Thanh, điểm cuối giáp Quốc lộ 40B, với chiều dài 
11.000 m như đề nghị của UBND tỉnh. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, Ban 
nhận thấy:

- Trên tuyến đường dự kiến đặt tên Nguyễn Tất Thành có tình trạng gắn 
biển số nhà, biển tên đường tự phát (đoạn từ Trường Cao đẳng Đông Á đến 
Phan Chu Trinh), gây nhầm lẫn với tuyến đường Điện Biên Phủ đã được đặt tên 
theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

- Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã được đầu tư hạ 
tầng tương đối hoàn chỉnh, đủ các điều kiện để đặt tên đường nhưng chưa được 
tổng hợp để trình HĐND tỉnh đặt tên.



Do vậy, sau khi được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết đặt tên 02 tuyến 
đường lần này, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương một số nội 
dung sau:

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về đặt tên đường; đồng thời, 
chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phổ biến, tuyên truyền về việc đặt tên 
đường phố và sớm cắm biển hiệu tên đường để Nhân dân biết.

- Rà soát tổng hợp trình HĐND tỉnh đặt tên cho các tuyến đường mới khi đã 
đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định; chấn chỉnh tình trạng tự phát gắn biển 
tên đường, gắn biển số nhà; trùng số nhà trên cùng tuyến đường…

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tờ trình và 
dự thảo nghị quyết đặt tên đường Đà Nẵng và tên đường Nguyễn Tất Thành tại 
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem 
xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh
- Đại biểu khách mời;
- VP: CPVP, các phòng;
- Lưu VT, CTHĐ (Trân).

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

[daky]
Hà Đức Tiến
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