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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: 136 /VHTT-ĐSVH          Nha Trang, ngày 11  tháng  02 năm 2020 

V/v tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của 

Thường trực HĐND các xã, phường tại buổi 

họp giao ban HĐND thành phố quý IV 

 năm 2019 

 

 

Kính gửi: UBND thành phố Nha Trang. 

 

Thực hiện Công văn số 764/UBND-VP ngày 06/2/2020 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc giải quyết  ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND các 

xã, phường tại buổi họp giao ban HĐND thành phố quý IV năm 2019. Phòng Văn 

hóa và Thông tin thành phố tham mưu trả lời như sau: 

Câu 8: Con đường mang 2 tên Dương Hiến Quyền và Ba Làng. Đề nghị 

UBND thành phố nhanh chóng kiến nghị đặt thống nhất một tên; nên đặt tên đường 

là các vị anh hùng, các địa danh lịch sử hoặc giữ lại địa danh địa phương. 

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

          Ngày 22/11/2019, UBND thành phố Nha Trang đã có Tờ trình số 9348/TTr-

UBND đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thông qua đề án đặt tên các tuyến đường 

trên địa bàn thành phố Nha Trang. Trong đó, UBND thành phố đã đề nghị: 

1. Giữ nguyên tên đường Ba Làng, điểm đầu là đường Mai Xuân Thưởng, 

điểm cuối là đường Phạm Văn Đồng. 

2. Đổi tên đường Dương Hiến Quyền thành đường Ngô Tử Hạ (Ông là Chủ 

tịch Đại hội Đồng Quốc hội khóa I, Chủ tịch Ủy ban liên lạc những người công 

giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hòa bình Hà Nội); điểm đầu là đường số 2, điểm 

cuối là đường Điện Biên Phủ. 

 Tại Thông báo kế luận số 604/TB-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh 

về việc kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo 

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

phố Nha Trang, UBND tỉnh đã thống nhất với đề xuất của UBND thành phố Nha 

Trang. Hiện tại Đề án đặt tên các tuyến đường chưa có tên trên địa bàn thành phố 

Nha Trang đang trình HĐND tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền. 

Câu 9: Con đường từ cổng phụ trường Sỹ quan Thông tin đến đường Quảng 

Đức chưa có tên. Đề nghị UBND thành phố đặt tên để thuận tiện cho việc liên hệ. 
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Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Qua rà soát, con đường từ cổng phụ trường Sỹ quan Thông tin đến đường 

Quảng Đức có lộ giới hiện trạng là 6m. Do không thỏa tiêu chí để đặt tên đường 

của Đề án là: đường được xây dựng theo quy hoạch đô thị, được sử dụng ổn định, 

có lộ giới ≥ 8m, chiều dài đường ≥ 100m, nên đường không được đặt tên. 

Câu 13: Hiện nay có tới 3 đường mang tên Nguyễn Thị Định là: Nguyễn Thị 

Định – Hoàng Diệu; Nguyễn Thị Định – Cao Xuân Huy; Nguyễn Thị Định – 

Đường 1A – đường 28. Đề nghị UBND thành phố rà soát và có phương án thống 

nhất một tên đường vì 03 tuyến đường này đều mang một tên đường nhưng không 

khớp nối với nhau. 

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

 Ngày 22/11/2019, UBND thành phố Nha Trang đã có Tờ trình số 9348/TTr-

UBND đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thông qua đề án đặt tên các tuyến đường 

trên địa bàn thành phố Nha Trang, trong đó có đề nghị đổi tên đường Nguyễn Thị 

Định (bổ sung) đổi thành đường Đoàn Khuê. 

 Tại Thông báo kế luận số 604/TB-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh 

về việc kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo 

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

phố Nha Trang, UBND tỉnh đã thống nhất với đề xuất của UBND thành phố Nha 

Trang.  Hiện tại Đề án đặt tên các tuyến đường chưa có tên trên địa bàn thành phố 

Nha Trang đang trình HĐND tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tham mưu trả lời như trên./. 
    

   Nơi nhận:          TRƯỞNG PHÕNG                                                                     
- Như trên (VBĐT) (b/c);       

- Trưởng phòng; các Phó Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Chi.  

 

                    

                                                                                                      

                                                                                                      Đinh Văn Cường 
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