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NGHỊ QUYẾT
ðặt tên ñường và công trình công cộng
trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng ñợt 2, năm 2012
____________________________

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG KHÓA VIII,
NHIỆM KỲ NĂM 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ngày
26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2005/Nð-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính
phủ ban hành Quy chế ñặt, ñổi tên ñường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-VHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn
hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Quy chế ñặt, ñổi tên ñường, phố
và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 91/2005/Nð-CP ngày 11
tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;
Sau khi nghe Tờ trình số 9932/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2012 về việc
thông qua ðề án ñặt tên ñường và công trình công cộng tại thành phố ðà Nẵng ñợt 2,
năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã
hội và ý kiến thảo luận của các vị ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. ðặt tên cho 261 ñường của thành phố ðà Nẵng như sau:
A. QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
I. Khu dân cư Nam ñường Nguyễn Văn Thoại: 02 ñường
1. ðoạn ñường có ñiểm ñầu và ñiểm cuối Khu dân cư, chiều dài 150m, ñặt tên
là An Thượng 23.
2. ðoạn ñường từ ñường bê tông xi măng ñến giáp ñường Châu Thị Vĩnh Tế,
chiều dài 240m, ñặt tên là An Thượng 24.
II. Khu dân cư Bắc, Nam Phan Tứ; Khu dân cư Xưởng 38, 387 & Khu
dân cư Bắc Phao Lô: 03 ñường.
1. ðoạn ñường từ ñường Ngô Thì Sĩ ñến giáp ñường Dương Tụ Quán, chiều
dài 100m, ñặt tiếp tên là An Thượng 6.

