
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Số: 424/VHTT-HC-TH    Nha Trang, ngày 05 tháng 4  năm 2018 
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Kính gửi: . 

 

Công 2091/UBND-VP 03/4/2018 UBND thành 

phố Nha Trang về việc tham mưu trả lời một số ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp 

02,03,04 theo Công văn số 24/Cv-HĐND ngày 30/3/2018 

: 

Câu 51: Trên địa bàn phường Vĩnh Hòa, một con đường có 2 tên: Một bên là 

đường Ba Làng, một bên là đường Dương Hiến Quyền, đề nghị UBND thành phố 

sớm thống nhất chỉ đặt một tên duy nhất (cử tri phường Vĩnh Hòa): 

Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Khi thực hiện Đề án đặt tên các tuyến đường chưa có tên trên địa bàn thành 

phố Nha Trang đợt năm 2013, UBND thành phố đã có phương án đổi lại tên của 2 

đường Ba Làng và Dương Hiến Quyền trình ra Hội đồng thẩm định của tỉnh và 

UBND tỉnh. Tuy nhiên UBND tỉnh chưa thống nhất việc đổi tên 2 tuyến đường trên 

trong đợt đặt tên đường lần này và đề nghị để lại 2 đường này để tiếp tục nghiên 

cứu và quyết định sau.  

Trong Đề án đặt tên các tuyến đường chưa có tên trên địa bàn thành phố Nha 

Trang đợt (2016 – 2017), thành phố đã dự kiến đổi tên 02 tuyến đường trên. Ngày 

13/10/2017 UBND thành phố đã báo cáo UBND tỉnh. Hiện nay đơn vị  tư vấn đang 

chỉnh lý Đề án theo góp ý của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 715/TB-

UBND ngày 23/10/2017. 

Kính báo cáo./. 
   

Nơi nhận:           TRƯỞNG PHÕNG 

- Như trên ( VBĐT);       

- ; 02 Phó Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Lễ, Trâm ( 07b). 

                                                                                  

                                                                                       Đinh Văn Cường 
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