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

quyết: “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, tỉnh Quảng Nam” 

Qua nghiên cứu Tờ trình  số 3649/TTr-UBND ngày 03/7/2020 của UBND
tỉnh kèm theo đề án và dự thảo nghị quyết về “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, tỉnh Quảng Nam”;
cùng kết quả khảo sát thực tế tại các địa phương, Ban Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh
một số nội dung như sau:

1. Về sự cần thiết, căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành
Để tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội  nâng cao

hiệu quả quản lý và góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc đáp ứng
yêu cầu phát triển của các địa phương, việc UBND tỉnh trình  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, tỉnh Quảng Nam là cần thiết, đúng thẩm quyền HĐND tỉnh theo Nghị định
số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về ban hành Quy chế đặt tên, đổi
tên đường, phố và công trình công cộng.

2. Về nội dung Đề án
Ban Pháp chế thống nhất nội dung đề nghị điều chỉnh giới hạn 01 tuyến đường,

đặt tên 85 tuyến đường tại thành phố Hội An; đặt tên 35 tuyến đường tại thị trấn Nam
Phước (huyện Duy Xuyên), 09 tuyến đường tại thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình)
và 18 tuyến đường tại thị trấn Prao (huyện Đông Giang). Đa số các tuyến đường đề
nghị đặt tên được đầu tư hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, một vài tuyến đang được tiếp
tục đầu tư, mở rộng, đáp ứng các nguyên tắc về đặt tên đường. Các tên đề nghị đặt
đều nằm trong Quỹ tên đường đã được HĐND tỉnh thông qua. Vị trí, cấp độ, quy mô
các tuyến đường được đặt tên tương xứng với công lao của các danh nhân; các di tích
lịch sử, phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử đặt cho các tuyến đường phù hợp với
điều kiện thực tế của các địa phương…

Qua khảo sát thực tế, Ban đề nghị một số vấn đề sau:
- Một số tuyến đường chưa được HĐND tỉnh đặt tên nhưng địa phương đã tự ý

tổ chức gắn biển tên đường, đánh biển số nhà từ năm 2014, 20151. Bên cạnh đó, có

1 Các tuyến đường tại phường Thanh Hà, thành phố Hội An: “Võ Văn Kiệt, Văn Tiến Dũng, Lê Trọng Tấn, Nguyễn
Thị Định, Hoàng Quốc Việt”.
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nơi sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về đặt tên đường, đổi tên đường nhưng
chưa kịp thời chỉ đạo gắn biển tên đường, biển số nhà, đổi biển tên đường khiến việc
thực hiện Nghị quyết chưa nghiêm. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương quản
lý chặt chẽ việc tổ chức gắn biển tên đường, không để xảy ra tình trạng nêu trên.

- UBND tỉnh củng cố, kiện toàn Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường, phố
và công trình công cộng; chỉ đạo Hội đồng tư vấn rà soát, xem xét nghiên cứu xác lập
ngân hàng tên đường đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định 91/2005/NĐ-CP
ngày 11/7/2005 của Chính phủ và Thông tư 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của
Bộ Văn hóa - Thông tin. Xây dựng quy chế quy định điều kiện, tiêu chí cụ thể trong
việc xác định tên địa danh; danh từ có ý nghĩa tiêu biểu; tên di tích lịch sử - văn hóa -
danh lam thắng cảnh; tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử; tên danh nhân…bổ
sung vào ngân hàng tên đường. Kịp thời, trình HĐND tỉnh xem xét việc đặt tên đường
đối với các địa phương có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định. 

3. Về dự thảo Nghị quyết
Ban đề nghị điều chỉnh nội dung theo hướng kèm theo phụ lục đặt tên đường

đối với từng địa phương; chỉnh sửa một số nội dung liên quan về thể thức, kỹ thuật
trình bày văn bản; không quy định thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tờ trình, đề án
và dự thảo nghị quyết: “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, tỉnh Quảng Nam”, kính trình HĐND tỉnh
xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh
- Đại biểu khách mời;
- CPVP, các phòng;
- Lưu VT, TH.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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