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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày 26 tháng 6 năm 2020 
            

 

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN  

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) VÀ THỊ TRẤN PRAO 

(HUYỆN ĐÔNG GIANG) 
 

 

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành 

phố có liên quan đối với dự thảo “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) và thị trấn Prao (huyện Đông Giang)”; Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch (Thường trực Hội đồng đặt đổi tên đường, phố và công trình công cộng 

tỉnh) tổng hợp nội dung, như sau: 

- Hình thức lấy ý kiến: Bằng văn bản. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã gửi lấy ý kiến bằng văn bản đến 08 đơn 

vị là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và 

Môi trường và UBND 04 huyện liên quan; qua đó tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh dự 

thảo Đề án. 

Đến nay, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã nhận được ý kiến đóng góp 

(bằng văn bản) của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, các Sở: Xây dựng, Giao 

thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố Hội An, 

Đông Giang và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình. 

Kết quả góp ý như sau: 

- Số đơn vị thống nhất hoàn toàn với dự thảo văn bản: 03 đơn vị. 

- Số đơn vị có góp ý chỉnh sửa một số nội dung trong dự thảo: 05 đơn vị. 

Dự thảo Đề án đã được gửi lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận 26/26 ý kiến của các thành viên UBND tỉnh và 

100% thống nhất đề nghị thông qua. 

Trong số các ý kiến góp ý một số nội dung thuộc dự thảo Đề án, có những ý 

kiến đơn vị soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh sửa; có những ý kiến đơn vị soạn thảo thấy 

cần giữ nguyên như trong dự thảo và đã có giải trình. 

Nội dung ý kiến góp ý đề nghị chỉnh sửa được tổng hợp như sau: 

TT Nội dung góp ý Ý kiến của cơ quan soạn thảo 

Đồng ý Không đồng ý 

1 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam 

 Thống nhất với nội dung Dự 

thảo Đề án 
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2. Sở Xây dựng   

 Thống nhất với nội dung Dự 

thảo Đề án 

  

3. Sở Giao thông vận tải  
  

 - Tên các vị vua, lãnh đạo quốc 

gia đề nghị chọn tuyến đường 

có quy mô tương xứng để đặt, 

nếu hiện tại chưa có thì chưa 

sử dụng các tên này để đặt 

 

 

Sở VHTTDL tiếp thu 

 

 - Đề nghị nghiên cứu chọn 

tuyến đường có quy mô lớn 

hơn để đặt tên Võ Văn Kiệt tại 

thành phố Hội An 

 

Sở VHTTDL tiếp thu 

 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường 

  1. Đặt tên đường tại thành phố 

Hội An: 

- Đề nghị nghiên cứu thay thế 

tên đường Hàn Mặc Tử bằng 

tên Chu Cẩm Phong, quê Hội 

An, liệt sĩ, nhà văn, nhà báo 

chiến trường 

Tiếp thu, tuy nhiên do 

UBND thành phố Hội 

An đã quyết định chọn 

tên đường Hàn Mặc Tử 

 

 - Đề nghị đổi tên đường Đế 

Võng đề thành tên 3 tháng 2 

gắn với Ngày thành lập ĐCS 

Việt Nam, là đoạn đường dài, 

đẹp, ý nghĩa 

Tiếp thu, tuy nhiên do 

UBND thành phố Hội 

An đã quyết định chọn 

tên đường Đế Võng 

 

 - Đề nghị thay đường Bình 

Than thành một địa danh nào 

đó của tỉnh Quảng Nam 

(Thượng Đức…) 

Tiếp thu, tuy nhiên do 

UBND thành phố Hội 

An đã quyết định chọn 

tên đường Bình Than 

 

 2. Việc đặt tên đường tại các 

địa phương không có sự trùng 

lặp, tuy nhiên một số đường có 

tần xuất lặp lại khá nhiều trên 

địa bàn tỉnh như Trần Quốc 

Toản, Phan Châu Trinh… Đề 

nghị nghiên cứu điều chỉnh 

cho phù hợp, đảm bảo các 

danh nhân trong quỹ tên đường 

đều được sử dụng. 

 

 

 

Tiếp thu, tuy nhiên 

Nghị định 91/2005/NĐ-

CP không quy định cụ 

thể tần xuất. 
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5. UBND thành phố Hội An 

 - Đề nghị điểu chỉnh, bổ sung 

điểm đầu và điểm cuối một số 

đường: Võ Văn Thắng, Đế 

Võng, Cồn Động, Nguyễn Bội 

Liên, Hà Bồng, Mai Thúc 

Loan, Dương Thị Xuân Quý, 

Đặng Thùy Trâm, Hoàng Sa, 

Lê Đại Hành, Yết Kiêu, Lý 

Thánh Tông, Đỗ Trọng 

Hường, Lý Thái Tông, Nguyễn 

Bặc, Ngô Thì Nhậm, Tống 

Phước Phổ. 

Sở VHTTDL đã tiếp 

thu, chỉnh sửa như dự 

thảo Đề án. 

 

 Thống nhất đặt tên đường 

Phan Huỳnh Điểu thay cho tên 

đường Nguyễn Hiển Dĩnh. 

Sở VHTTDL đã tiếp 

thu, chỉnh sửa như dự 

thảo Đề án. 

 

      6. UBND huyện Đông Giang   

 - Thống nhất đề nghị của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về cắm biển tên và đánh số nhà 

đối với đoạn đường Hồ Chí 

Minh qua thị trấn Prao, từ km 

440+960 đến km449. 

Sở VHTTDL đã tiếp 

thu, chỉnh sửa như dự 

thảo Đề án. 

 

 - Về các đường dự kiến đặt tên 

các danh nhân Trần Quốc Toản 

và Ngô Thì Nhậm đã được 

BTV Huyện ủy Đông Giang 

lựa chọn và thống nhất tại 

Thông báo số 404-TB/HU 

ngày 09/4/2020 nên đề nghị 

giữ nguyên các danh nhân đã 

đặt tên trong Đề án. 

Sở VHTTDL đã tiếp 

thu, chỉnh sửa như dự 

thảo Đề án. 

 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Duy Xuyên  

 Thống nhất nội dung Dự thảo 

Đề án 

  

8. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thăng Bình   

 Đề nghị điều chỉnh điểm đầu và 

điểm cuối tên các tuyến đường: 

Phan Nhu, Nguyễn Văn Hiệu, 

Dương Thị Xuân Qúy. 

Sở VHTTDL đã tiếp 

thu, chỉnh sửa như dự 

thảo Đề án. 

 

9. Cuộc họp ngày  08/6/2020 do đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh chủ trì 

 Thống nhất đề án. Đề nghị giải Sở VHTTDL đã tiếp  



 4 

trình thêm 1 số tuyến đường ở 

thị trấn Prao, huyện Đông 

Giang 

thu và chỉnh sửa 

10. Cuộc họp ngày 25/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh 

 Đề nghị thay thế tên 16 tuyến 

đường ở thành phố Hội An do 

chưa kịp thời gian để bổ sung 

vào Quỹ tên đường hiện tại; 

Để lại 02 tên đường Đinh Núp 

và Nguyễn Văn Cừ ở thị trấn 

Prao, huyện Đông Giang, vào 

các kỳ họp sau để đảm bảo cơ 

sở hạ tầng. 

Sở VHTTDL đã tiếp 

thu, chỉnh sửa đặt tên 

tuyến đường ở thị trấn 

Prao, huyện Đông 

Giang (còn 18 tên 

tuyến đường). Phối hợp 

với UBND thành phố 

Hội An bổ sung, thay 

thế đặt tên 16 tuyến 

đường. 

 

11. Lấy ý kiến của Nhân dân    

  Sở VHTTDL (Thường 

trực Hội đồng đặt, đổi 

tên đường và các công 

trình công cộng tỉnh) đã 

thông báo cho Nhân 

dân được biết qua Cổng 

thông tin điện tử tỉnh và 

của Sở nhưng đến nay 

chưa nhận được thông 

tin đóng góp của Nhân 

dân 

 

 

Dự thảo Đề án “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) và thị trấn Prao (huyện Đông Giang) sau khi tiếp thu, chỉnh sửa được 

đính kèm bảng tổng hợp. 
 

 

CÁN BỘ TỔNG HỢP 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hồng 
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