UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Số: 1575/BC-SVHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO
Về việc thẩm định Đề án điều chỉnh nối dài
và đặt tên đường phố tại thành phố Huế (đợt 9)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6433/UBND-VH
ngày 30 tháng 8 năm 2018 về Đề án điều chỉnh, đặt tên đường phố thành phố Huế
đợt IX – 2018; Sở Văn hóa và Thể thao – Cơ quan Thường trực Hội đồng Tư vấn
đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng tỉnh đã tiến hành khảo sát thực
địa các tuyến đường và tổ chức họp Hội đồng Tư vấn để thẩm định Đề án điều
chỉnh nối dài và đặt tên đường phố tại thành phố Huế (đợt 9), năm 2018. Sau khi
nghiên cứu và thống nhất trong Hội đồng Tư vấn, Sở Văn hóa và Thể thao đã có
Thông báo số 1453/HĐTV-TB ngày 19 tháng 9 năm 2018 để đề nghị UBND thành
phố Huế nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến Đề án.
Đến nay, Đề án điều chỉnh nối dài và đặt tên đường phố tại thành phố Huế
(đợt 9) đã được UBND thành phố Huế hoàn thiện, Sở Văn hóa và Thể thao kính
báo cáo UBND tỉnh cụ thể như sau:
1. Đề án điều chỉnh nối dài và đặt tên đường phố tại thành phố Huế (đợt 9)
đề nghị điều chỉnh nối dài 06 tuyến đường và đề xuất đặt tên đường cho 13 tuyến
đường nhằm phục vụ công tác quản lý đô thị cũng như đáp ứng nhu cầu thông tin,
liên lạc của người dân địa phương.
2. Đề án đã tuân thủ các quy định tại Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày
11/7/2005 của Chính phủ và Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của
Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch) về hướng dẫn
thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công
cộng; phù hợp với đặc điểm địa lý, lịch sử cũng như đáp ứng nhu cầu thiết yếu của
các tuyến đường cần đặt tên tại thành phố Huế. Đề án đảm bảo nguyên tắc tên
đường không trùng lặp với tên đường đã đặt tại các huyện, thị xã và thành phố Huế
trên địa bàn tỉnh.
3. Tính thống nhất, toàn diện, đặc thù:
3.1. Đảm bảo tính thống nhất: Như đã trình bày ở điểm 1 và điểm 2 nêu trên.
3.2. Đảm bảo tính toàn diện:
- Tên đường đặt theo quốc hiệu, địa danh lịch sử – văn hóa: 05/13 đường (Âu
Lạc, Xuân Hòa, Hương Bình, Sơn Xuyên, Ngự Hà), chiếm tỷ lệ 38,5 %.

- Tên đường đặt theo nhân vật lịch sử – văn hóa: 08/13 đường, chiếm tỷ lệ
61,5%, trong đó:
+ Tên nhân vật lịch sử – văn hóa trước năm 1930: 06/13 đường (Phạm Bành,
Nguyễn Duy Hiệu, Lê Quang Quận, Ngô Nhân Tịnh, Phan Kế Bính, Jean de la
Croix), chiếm tỷ lệ 46,1%.
+ Tên nhân vật lịch sử – văn hóa sau năm 1930: 02/13 đường (Nguyễn Khoa
Diệu Hồng, Võ Quang Hải), chiếm tỷ lệ 15,4%.
3.3. Đảm bảo tính đặc thù:
- 04/13 tuyến đường đặt theo tên địa danh lịch sử – văn hóa ở Thừa Thiên
Huế và gắn bó mật thiết, ăn sâu vào tiềm thức của nhân dân địa phương: (Xuân
Hòa, Hương Bình, Sơn Xuyên, Ngự Hà), chiếm tỷ lệ 30,8 %.
- 03/13 tuyến đường đặt theo tên nhân vật lịch sử – văn hóa có quê quán tại
Thừa Thiên Huế (Nguyễn Khoa Diệu Hồng, Võ Quang Hải, Lê Quang Quận),
chiếm tỷ lệ 23,1%.
4. Hiện trạng 19 tuyến đường đề nghị điều chỉnh cũng như đặt tên mới tại
thành phố Huế được sử dụng ổn định và đảm bảo yêu cầu về quy hoạch kết cấu hạ
tầng giao thông:
4.1. Đối với 06 tuyến đường đề nghị điều chỉnh điểm cuối:
- Đường Nguyễn Duy Trinh:
+ Chiều dài: 500m;
+ Chiều rộng (nền và mặt đường): 40m;
+ Loại mặt đường: Bê tông nhựa
- Đường Thanh Hải:
+ Chiều dài: 1050m;
+ Chiều rộng (nền và mặt đường): 17m;
+ Loại mặt đường: Bê tông nhựa
- Đường Vạn Xuân:
+ Chiều dài: 2200m;
+ Chiều rộng (nền và mặt đường): 18m;
+ Loại mặt đường: Bê tông nhựa
- Đường Nguyễn Văn Thoại:
+ Chiều dài: 520m;
+ Chiều rộng (nền và mặt đường): 17m;
+ Loại mặt đường: Bê tông nhựa
- Đường Hoàng Văn Lịch:
+ Chiều dài: 570m;
+ Chiều rộng (nền và mặt đường): 17m;
+ Loại mặt đường: Bê tông nhựa
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- Đường Chế Lan Viên:
+ Chiều dài: 770m;
+ Chiều rộng (nền và mặt đường): 17m;
+ Loại mặt đường: Bê tông nhựa
4.2. Đối với 13 tuyến đường đề nghị đặt tên mới:
- Chiều dài:
+ Đường trên 500m: 3/13 đường, chiếm tỷ lệ 23,1%
+ Đường từ 200 - 500m: 10/13 đường, chiếm tỷ lệ 76,9%
- Chiều rộng mặt đường:
+ Trên 10m: 03/13 đường, chiếm tỷ lệ 23,1%
+ Từ 5m - dưới 10m: 10/13 đường, chiếm tỷ lệ 76,9%
- Nền đường:
+ Trên 20m: 02/13 đường, chiếm tỷ lệ 15,4%
+ Từ 10m – 19,5m: 09/13 đường, chiếm tỷ lệ 69,2%
+ Dưới 10m: 02/13 đường, chiếm tỷ lệ 15,4%
- Loại mặt đường:
+ Bê tông nhựa hoặc tráng nhựa: 11/13 đường, chiếm tỷ lệ 84,6%
+ Bê tông xi măng: 02/13 đường, chiếm tỷ lệ 15,4%
5. Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng tỉnh
đã phối hợp với UBND thành phố Huế tiến hành kiểm tra thực tế các tuyến đường và
góp ý điều chỉnh tên đường phù hợp với vị trí, quy mô của tuyến đường.
Sở Văn hoá và Thể thao kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh
thông qua Đề án./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐND tỉnh
(để b/c);
- Ban VHXH – HĐND tỉnh
- Giám đốc Sở;
- UBND thành phố Huế;
- Các phòng: QLVH, QLDSVH Sở;
- Lưu: VT.
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