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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

1.1. Ở Việt Nam, việc nghiên cứu địa danh một cách khoa học, có 

phương pháp và hệ thống mới được các nhà ngôn ngữ học và nhà nghiên 

cứu văn hóa khởi sự từ vài mươi năm trở lại đây đã góp phần làm sáng 

tỏ sự ra đời và lý do đặt tên cho các đối tượng. Đặc biệt là làm phong 

phú thêm kho tàng địa danh của Việt Nam, phục vụ đắc lực cho công tác 

xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam, đóng 

góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta. 

1.2. Địa danh là những đơn vị từ ngữ có chức năng định danh 

sự vật, được cấu tạo từ chất liệu ngôn ngữ giống như từ nhưng lại có 

tính tích cực về nội dung ngữ nghĩa, sắc thái biểu đạt, biểu cảm và sự 

tồn tại lâu bền của chúng trong tâm thức của cộng đồng dân cư. 

1.3. Việc nghiên cứu địa danh nói chung, các địa danh của một 

địa phương nói riêng sẽ giúp chúng ta hiểu được quá trình hình 

thành, phát triển ngôn ngữ của một dân tộc nói chung, phương ngữ 

của một vùng miền nói riêng. Nghiên cứu địa danh sẽ góp phần 

nghiên cứu lịch sử, địa lý và văn hóa của một vùng đất, một trong 

những vấn đề đang được quan tâm hiện nay. Nghiên cứu địa danh 

góp phần soi sáng nhiều mặt cho các ngành khoa học ngôn ngữ như 

ngữ âm, từ vững, ngữ pháp, ngữ nghĩa ...  

1.4. Nghiên cứu địa danh huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ 

góp phần làm sáng tỏ ảnh hưởng của lịch sử dân cư, văn hóa xã hội 

tác động đến địa danh hai vùng đất này.  

1.5. Là một người làm công tác chính quyền ở cấp cơ sở, việc 

nghiên cứu địa danh trên địa bàn để phục vụ cho việc phát huy và bảo 

tồn các giá trị văn hóa, đặc biệt là đáp ứng cho nhu cầu đặt tên đường 

trong các khu đô thị mới là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Chúng tôi 
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mong muốn sẽ góp phần thống kê các địa danh hiện có và phục hồi 

các địa danh đã mất. Đề tài này hoàn thành sẽ đưa địa danh huyện 

Hòa Vang và quận Cẩm Lệ vào hệ thống các địa danh trên địa bàn 

thành phố qua đó đáp ứng cho nhu cầu phát triển và quảng bá hình 

ảnh thành phố trong đó có huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ trong 

thời gian tới. Với lý do trên chúng tôi xin chọn nghiên cứu đề tài 

“Đặc điểm địa danh quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang, thành phố 

Đà Nẵng”. Nghiên cứu đề tài này sẽ góp phần nâng cao ý nghĩa và 

giá trị truyền thống lịch sử văn hóa của thành phố Đà Nẵng qua địa 

danh dưới góc nhìn của ngôn ngữ học. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Thông qua việc miêu tả và phân tích địa danh, luận văn sẽ chỉ 

ra những yếu tố hình thành nên đặc điểm của địa danh quận Cẩm Lệ 

và huyện Hòa Vang.  

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Tìm hiểu những vấn đề lý luận về địa danh có liên quan đến 

quá trình nghiên cứu địa danh Cẩm Lệ, Hòa Vang.  

- Vận dụng các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu địa 

danh làm cơ sở cho nhận định địa danh và phân tích nguồn gốc địa 

danh từ phương diện ngôn ngữ học. 

- Điền dã, khảo sát thực tế hệ thống địa danh trong phạm vi địa 

bàn của hai đơn vị huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ. Thống kê, mô 

tả và phân tích cứ liệu để rút ra những nhận xét về mặt cấu tạo, 

phương thức định danh, nguồn gốc ngôn ngữ và ý nghĩa của các yếu 

tố cấu tạo nên địa danh cũng như mối quan hệ của nó với các yếu tố 

địa lý, lịch sử dân cư và văn hóa. Từ đó, khái quát được bức tranh địa 

danh của hai vùng này trong sự giao thoa giữa ngôn ngữ với văn hóa 

và lịch sử. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là “Đặc điểm địa danh quận Cẩm Lệ và 

huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Luận văn sẽ tập trung khảo sát 

tên gọi các đối tượng địa lý tồn tại trên địa bàn. Cụ thể đó là các địa danh 

chỉ các đối tượng tự nhiên hay còn gọi là địa danh chỉ địa hình (núi, gò, 

đồi, sông, kênh, rạch…) địa danh chỉ các công trình xây dựng, (cầu 

đường, bến đò, bến chợ…) địa danh hành chính (huyện, thị trấn, xã, 

thôn, xóm…) địa danh khu vực (khu công nghiệp, giáo xứ…). 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về phạm vi nghiên cứu, luận văn chủ yếu mô tả, khảo sát những địa 

danh trên địa bàn huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ, đồng thời tìm hiểu về 

một số đặc điểm cấu tạo, nguồn gốc ngôn ngữ, ý nghĩa văn hóa của địa danh 

thuộc hai đơn vị hành chính trên. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

-Phương pháp thu thập và xử lí tư liệu.  

- Phương pháp thống kê, phân loại và miêu tả.  

- Phương pháp so sánh, đối chiếu: So sánh đối chiếu đồng đại 

và so sánh đối chiếu lịch đại. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Luận văn sau khi hoàn thành hy vọng sẽ được bổ sung vào danh 

mục địa danh của thành phố Đà Nẵng và phân loại địa danh theo các tiêu 

chí cụ thể, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên 

địa bàn thành phố, là nguồn tư liệu quý giá để hai huyện Hòa Vang và 

quận Cẩm Lệ nhìn nhận và sử dụng địa danh một cách chính xác. Mặt 

khác luận văn góp phần tích cực vào việc nghiên cứu toàn diện về địa 

danh thành phố Đà Nẵng, hoạch định hành chính mà cụ thể là bổ sung 

vào nguồn quỹ đặt đổi tên đường, công trình xây dựng khi mà thành phố 

đang phát triển mở rộng không gian đô thị trong thời gian đến. 
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6. Tổng quan vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài 

6.1. Tình hình nghiên cứu địa danh trên thế giới 

Từ năm 1960 trở về sau địa danh mới thực sự được nghiên cứu 

dưới góc độ ngôn ngữ học. Đi đầu và đạt được nhiều thành tựu trong 

nghiên cứu là các công trình của các học giả Xô- Viết (trước đây) như: 

Những khuynh hướng nghiên cứu địa danh học (E.M.Murzaev, 1964), 

Dẫn luận địa danh học (V.A.Nhikonov, 1965), Từ điển địa danh bỏ túi 

(V.A.Nhikonov), Địa danh học là gì? (A.V.Superanskai, 1984)... 

6.2. Tình hình nghiên cứu địa danh ở Việt Nam 

Với bài nghiên cứu công bố cách đây 40 năm, “Mối liên hệ về 

ngôn ngữ cổ đại ở Đông Nam Á qua một vài tên sông”, Hoàng Thị 

Châu 9 được coi như là một trong những người cắm cột mốc đầu tiên 

nghiên cứu địa danh dưới cách nhìn ngôn ngữ học ở Việt Nam. Những 

công trình tiếp theo của bà cũng nghiên cứu địa danh theo hướng này, 

nhưng đi sâu vào phương ngữ nhiều hơn. Luận án Phó tiến sĩ (sau đó 

được phát triển thành chuyên luận) của Lê Trung Hoa (2006) là chuyên 

khảo đầu tiên về địa danh ở một địa phương, địa danh thành phố Hồ 

Chí Minh. Tiếp sau cũng là một luận án Phó tiến sĩ Khảo sát địa danh 

thành phố Hải Phòng của Nguyễn Kiên Trường (1996); tác giả Từ Thu 

Mai Nghiên cứu địa danh Quảng Trị (2004); tác giả Trần Văn Dũng 

Nghiên cứu địa danh Đắc Lăk; tác giả Phan Xuân Đạm với luận án 

Khảo sát các địa danh ở Nghệ An. Ngoài ra còn có một số công trình 

khác của Nguyễn Văn Âu (1993) đã hệ thống hóa một cách ngắn gọn 

lý thuyết địa danh và một số vấn đề địa danh học Việt Nam. Tiếp theo 

các tác giả Trần Thanh Tâm - Huỳnh Đình Kết (1976) đã tiến hành 

thống kê một số lượng khá lớn các địa danh ở Việt Nam. Các công 

trình của tác giả Đinh Xuân Vịnh 61 và tác giả Bùi Thiết [48] đã 

chọn lọc và đưa vào công trình của mình một số lượng địa danh khá 

lớn, chủ yếu là những địa danh lịch sử văn hóa. 

Một số công trình nghiên cứu về địa danh hành chính như 

http://khoaluan.edu.vn/tu-tuong-ho-chi-minh/
http://khoaluan.edu.vn/tu-tuong-ho-chi-minh/


5 

Những thay đổi về hành chính trong thời kì Pháp thuộc (Vũ Văn 

Tĩnh, 1972); Bàn về tên làng Việt Nam (Thái Hoàng, 1982). Đối với 

địa danh thành phố Đà Nẵng công trình nghiên cứu: Địa Danh thành 

phố Đà Nẵng xuất bản tháng 12 năm 2014 của Võ Văn Hòe đã định 

danh tổng hợp tương đối đầy đủ các địa danh và lịch sử tiến triển 

ngôn ngữ địa danh của tất cả các địa phương của thành phố. Đây là 

một công trình nghiên cứu qui mô và đầy đủ nhất về địa danh của địa 

phương. Công trình thạc sĩ của Lê Thị Thu Hà nghiên cứu về địa 

danh quận Ngũ Hành Sơn đã phân tích chi tiết đặc điểm ngôn ngữ và 

ngữ nghĩa cũng như lịch sử văn hóa của địa danh vùng đất một quận 

phía Tây thành phố làm tiền đề cho sự nghiên cứu sau này về địa 

danh các đơn vị hành chính khác trong thành phố. 

7. Bố cục luận văn 

Luận văn chia làm ba phần: Ngoài phần dẫn luận, kết luận, 

phần chính của luận văn gồm ba chương 

Chương 1: Cơ sở lí thuyết và khái quát về huyện Hòa Vang và 

quận Cẩm Lệ  

Chương 2: Đặc điểm cấu tạo địa danh huyện Hòa Vang và 

quận Cẩm Lệ  

Chương 3: Đặc điểm ngữ nghĩa địa danh huyện Hòa Vang và 

quận Cẩm Lệ  

Chương 1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHÁI QUÁT VỀ  

HUYỆN HÒA VANG VÀ QUẬN CẨM LỆ 

 

1.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐỊA DANH 

1.1.1. Khái niệm địa danh  

Trong sinh hoạt đời thường cũng như trong văn hóa, tín ngưỡng, 

cuộc sống con người luôn gắn liền với những điểm địa lý khác nhau, 

chúng được gọi bằng những từ ngữ riêng, những tên khác nhau. Đó là 
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những tên gọi địa lý hay còn gọi là địa danh. Địa danh có hai loại: địa 

danh tự nhiên và địa danh xã hội. 

1.1.2. Đối tượng nghiên cứu của địa danh học  

Địa danh học (toponymy, toponomastics) là một chuyên ngành 

của ngôn ngữ học có nhiệm vụ nghiên cứu cấu tạo, ý nghĩa, nguồn 

gốc và sự biến đổi của địa danh. Trong ngôn ngữ học, địa danh học là 

một trong những chuyên ngành của danh xưng học, thuộc bộ môn từ 

vựng học.  

1.1.3. Các phương thức cấu thành địa danh  

1.1.4. Vị trí của địa danh học trong ngôn ngữ học 

1.1.5. Phân loại địa danh  

a. Cách phân loại của các nhà địa danh học Pháp 

b. Cách phân loại của các nhà địa danh học Nga 

c. Cách phân loại của các nhà địa danh học Việt Nam 

 Các quan điểm phân loại địa danh 

 Quan điểm phân loại của tác giả luận văn 

Sau khi tham khảo các cách phân loại địa danh của các nhà 

nghiên cứu trong và ngoài nước, chúng tôi phân loại địa danh như 

sau: 

* Căn cứ vào nguồn gốc địa danh và đặc điểm địa hình 

- Địa danh thiên nhiên (thiên tạo), gồm có các loại địa danh 

sau: 

+ Địa danh đồi núi 

+ Địa danh đồng bằng 

+ Địa danh sông nước 

- Địa danh nhân văn (nhân tạo), gồm có các loại địa danh sau: 

+ Địa danh hành chính 

+ Địa danh các công trình dân sinh 

+ Địa danh các công trình di tích lịch sử, văn hóa tín ngưỡng 

* Căn cứ vào nguồn gốc tên gọi 

+ Địa danh tiếng Chăm 
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+ Địa danh có nguồn gốc Hán - Việt 

+ Địa danh có nguồn gốc thuần Việt 

+ Địa danh vừa Hán việt – vừa thuần Việt  

+ Địa danh có nguồn gốc khác  

1.2. LÝ THUYẾT VỀ TỪ NGỮ 

1.2.1. Khái quát về từ 

Nguyễn Thiện Giáp: Từ của tiếng Việt là một chỉnh thể nhỏ 

nhất có ý nghĩa dùng để cấu tạo câu nói, nó có hình thức của một âm 

tiết, một “chữ” viết rời [22, tr.17] 

1.2.2. Khái quát về ngữ 

Theo chúng tôi, ngữ gồm có ngữ tự do và ngữ cố định. Ngữ tự 

do gồm có cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ đều là cụm chính 

phụ. Thành ngữ là một loại cụm từ cố định nhưng chức năng ngữ 

nghĩa như từ. 

1.3. TỔNG QUAN VỀ HUYỆN HÒA VANG VÀ QUẬN CẨM LỆ 

1.3.1. Địa lý hành chính huyện Hòa Vang qua các thời kì 

a. Lịch sử hình thành 

b. Về địa lý tự nhiên 

* Vị trí địa lí 

* Địa hình, đất đai 

* Khí hậu, thuỷ văn 

*Tài nguyên đất 

* Tài nguyên rừng  

* Tài nguyên khoáng sản 

* Tài nguyên nước 

* Tài nguyên du lịch 

1.3.2. Quận Cẩm Lệ 

a. Lịch sử hình thành  

b. Về địa lý tự nhiên 

* Vị trí địa lí 

* Địa hình, đất đai 
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* Khí hậu, thuỷ văn 

*Tài nguyên đất 

* Tài nguyên rừng  

* Tài nguyên khoáng sản 

* Tài nguyên nước 

* Tài nguyên du lịch 

1.3.3. Nguồn gốc dân cư, sắc thái văn hóa và ngôn ngữ 

a. Nguồn gốc dân cư 

b. Sắc thái văn hóa và ngôn ngữ 

 

CHƯƠNG 2 

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ ĐỊA DANH 

HUYỆN HÒA VANG – QUẬN CẨM LỆ, ĐÀ NẴNG 
 

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA DANH HUYỆN HÒA VANG – QUẬN CẨM 

LỆ XÉT THEO LOẠI HÌNH  

2.1.1. Địa danh thiên tạo (hay còn gọi là địa danh tự nhiên) 

Bảng 2.1. Kết quả thu thập địa danh tự nhiên quận huyện Hòa Vang 

– quận Cẩm Lệ 

TT 
Tên 

gọi 

Tần 

số 
Ví dụ 

Loại 

hình 
 Địa danh tự nhiên 

  Địa danh đồi núi 

1 Đồi 17 
- An Tân (HV), Chè (HV), Thạch Bồ (HV), 

Bàn Cờ (CL)… 

2 Núi 45 - Ba Viên (HV), Bàu Nà Lạp (HV),… 

3 Hòn 10 - Núi Nhọn (HV), Vòng (HV)… 

4 Đèo 5 
- Hải Vân (HV/LC), La Ngà (HV), Mũi Trâu 

(HV),Ông Gấm (HV)…  

5 Gò 37 
-Bà Nồi, Ba Son, Cà (HV), Cao (HV), Chùa 

(HV)… 

6 Dốc 14 - Bang, Dầu, Ông ( HV), … 

7 Hang 1 - Cốc (HV) 
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8 Hốc 13 Cỏ (HV), Dung (HV), Sen ( HV)… 

9 động 9 - Lầu Cấu (HV), Trà Na (HV)…    

II  Địa danh sông nước 

1 Sông 14 
Cổ Cò (sông Đầm) (HV), Đào (HV), Tây Tịnh 

(HV)… 

2 Lạch 1 Vịnh Đa 

3 Hói 2 Bần (CL), Lớn (CL) 

4 Ao 1 - Khe Cái (Hòa Ninh, HV) 

5 Hồ 11 
An Tân (HV), Đồng Nghệ (HV), Đồng Xanh 

(HV)… 

6 khe 16 
- Cạn (HV/CL), Dung (HV), Kê Răm (HV), 

Cha (HV), Mật (HV)… 

7 Suối 18 
- Đá Hang (HV), Nước Lạnh (HV), Suối Hoa 

(HV), Suối Mơ (HV)…   

8 Bàu 15 
Bà Diên (HV), Lãi (HV), Nghè (HV), Năng 

(HV),Tràm (HV), …      

9 Hố 50 
- Chọi (HV), Chuồn (Hòa Ninh, HV), Đề 

(HV), Giữa (HV)… 

III  Địa danh đồng bằng 

1 Đồng 58 
- An Lợi (HV), An Trạch (HV), Bàu Cau 

(HV), Bắc An (HV)… 

2 Bãi 4 -Nghè Đá, Dâu, Gía, La Hường (CL)   

3 nà 10 - Cài (HV)… 

4 Cồn 5 - Soi (HV), Cỏ (HV), Cốc (HV)…   

5 Rộc 2 - Đình (HV), Tân Hạnh (HV) 

6 truông 4 - Bò (HV), Trường Thi (HV)…  

7 Nổng 11 - Nổng Lách (HV)…   

  Tổng cộng: 366  địa danh tự nhiên 

a. Địa danh đồi núi 

b. Địa danh sông nước 

c.  Địa danh đồng bằng 

Như vậy, địa danh tự nhiên Huyện Hòa Vang và Quận Cẩm Lệ 

có tên gọi khác nhau, chiếm 20,19% so với loại hình địa danh còn lại, 

điều này cho thấy mặc dù trải qua nhiều lần chia tách, sát nhập về 
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mặt hành chính địa lý song tên địa danh tự nhiên ở Huyện Hòa Vang 

và Quận Cẩm Lệ cơ bản vẫn giữ nguyên. Những địa danh mang tính 

chất văn hóa lịch sử của địa phương tạo nên tính đặc trưng để hình 

thành tên gọi các công trình dân sinh trong quá trình đô thị hóa.  

2.1.2. Địa danh nhân văn (nhân tạo) 

Bảng 2.2. Kết quả thu thập địa danh nhân văn  

STT Tên gọi 
Số 

lượng 
Ví dụ 

Loại 

hình 
Địa danh nhân văn 

I Địa danh hành chính 

Điạ danh hành chính hiện nay 

1 Huyện 1 Hòa Vang 

2 Quận 1 Cẩm Lệ 

3 Phường 6 Khuê Trung, Hòa Thọ Dông, Hòa Thọ 

Tây, Hòa An, Hòa Phát, Hòa Xuân 

4 Xã 11 Hoà Phong, Hoà Khương, Hoà Sơn, Hoà 

Nhơn, Hoà Châu, Hoà Tiến, Hoà Phước, 

Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Phú, Hòa Liên 

5 Làng 254  An Bắc (HV), An Châu (HV), An Định 

(HV), An Đông (HV), An Khang  (HV), 

An Lợi (HV), An Mỹ Đông (HV)… 

6 Thôn xóm 112 An Ngãi Đông (HV), An Ngãi Tây 

1(HV), An Ngãi Tây 2(HV), An Nhơn 

(HV)… 

7 Tổ dân phố 697 1,2 .......... 

87 Khu dân 

cư 

1 Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ 

I Địa danh hành chính cũ 

1 Huyện 1 Hòa Vang 

2 Tổng 

 

9 - An Lưu (HV), An Phước (HV), Bình 

Thái (HV), Lệ Sơn (HV)…. 

3 Xã 

 

297 - An Bắc (HV), An Châu (HV), An Định 

(HV) ………. 
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4 Xóm ấp  92 - An Châu (HV), An Thượng (HV), Bình 

Thuận (CL), Đồng Bé (CL)…  

5 Xứ đất 4 - Cây Cốc Bà Tiên (Hòa Khương, HV), Cống 

Một (Hòa Châu, HV), Cây Cốc (Đông 

Phước, CL), Lổ Sôi (Hòa Phát, CL) 

II Địa danh các công trình dân sinh 

1 Cầu 17 - Ba Sa (Hòa Phước, HV), Dài (Hòa 

Nhơn, HV), Dinh Báu (Hòa Khương, 

HV)…… 

2 Trường 

học 

37 - An Phước (HV), An Phước (HV), Đỗ 

Thúc Tịnh (HV), Hòa Bắc (HV)……….. 

3 Chợ 31 - Ái Nghĩa (HV), Cẩm Nê (HV), Cống 

(HV), Dương Sơn (HV) ……   

4 Đường 119 - Quốc Lộ 1 A (HV/CL), Quốc lộ 14B 

(CL/HV), Túy Loan – Ái Nghĩa (HV)  .... 

5 Ga 2 - Dương Sơn (HV), Lệ Trạch (HV)   

6 Khu du 

lịch 

3 Bà Nà, Suối mơ, Hòa Phú Thành… 

III Địa danh các di tích lịch sử, các công trình văn hóa tín 

ngưỡng 

1 Di tích 

lịch  sử 

3 - Cấm Mít (HV), Quá Giáng (HV), Đông 

Phước (CL)   

2 Đình làng 18 - Bồ Bản (HV), Cẩm Toại (HV), Dương 

Lâm (HV), Tùng Lâm (CL) ...... 

3 Nghĩa 

trũng 

5 - Đông Phước (CL),Hòa Vang (CL), Nghi 

An (CL), Phước Tường (CL)… 

4 Chùa 8 - Bảo Minh (HV), Hòa Nam (HV)…  

5 Nhà thờ 

tộc 

3 -Tộc Ông (HV), Tộc Thái (CL), Tộc Đỗ 

(CL) 

6 Giáo xứ 9 - Hòa Nhơn (HV), Cồn Dầu (CL)… 

7 Nghĩa địa  3 - Gò Cà (HV), Hòa Sơn (HV), Hòa Vang 

(HV/CL) 

8 Nghĩa 

trang liệt sĩ 

3 -Hòa vang (HV), Hòa Ninh (HV), Hòa 

Thọ (CL) 

 Tổng cộng: 1447 địa danh nhân văn  
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a. Các công trình dân sinh : Cầu, chợ, ga, khu du lịch, … 

b. Các công trình di tích lịch sử, văn hóa tín ngưỡng : Di tích 

lịch sử, đình làng, chùa, nhà thờ tộc, giáo xứ … 

c. Địa danh hành chính: Quận Cẩm Lệ, Huyện Hòa Vang, xã, 

làng, thôn xóm 

Như vậy, so với loại hình địa danh tự nhiên, tên gọi của loại 

hình địa danh nhân văn tăng cao, chiếm 79,81%. Điều này cho thấy 

do ảnh hưởng của quá trình thành lập mới về mặt địa lý hành chính, 

ảnh hưởng của tốc độ đô thị hóa nên tên gọi của địa danh quận Cẩm 

Lệ và huyện Hòa Vang ở loại hình địa danh nhân văn trong những 

năm qua tăng cao, đặc biệt là xu hướng tăng rõ nét ở số lượng tên 

đường, năm 2014 quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang tổng cộng quận 

quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang là 202 con đường đã đặt, trong đó 

có 114 tên đường gắn địa danh, 88 tên đường gắn tên danh nhân và 

tên các thuật ngữ xã hội khác. 

Bảng 2.3. Kết quả tổng hợp chung 2 loại hình địa danh quận Cẩm Lệ 

và huyện Hòa Vang 

 

Có thể nói rằng các loại hình địa danh này trải rộng trên khắp 

quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang, được phân bố đồng đều về mặt địa 

lý, địa danh nhân văn chiếm tỷ lệ cao, chiếm 79,81% hơn địa danh tự 

nhiên 20,19%. Điều này cho thấy dưới sự tác động của quá trình đô 

thị hóa, trong những năm qua chính quyền quận Cẩm Lệ và huyện 

Hòa Vamg đã nhanh chóng được củng cố qua việc thành lập mới các 

đơn vị hành chính, đặc biệt trong đó là việc thực hiện việc chia tách 

STT Loại hình địa danh Số lượng Tỷ lệ 

1 Địa danh tự nhiên 366 20,19% 

2 Địa danh nhân văn 1447 79,81% 

Tổng cộng 1813 100% 



13 

và sắp xếp lại đơn vị hành chính nhỏ nhất (tổ dân phố), xu hướng sử 

dụng yếu tố chính kèm yếu tố phụ là số từ để định danh (như cách 

dùng tổ 1, tổ 2, tổ 3,...) chiếm ưu thế lớn. 

2.2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA DANH QUẬN CẨM LỆ VÀ HUYỆN HÒA 

VANG XÉT THEO NGỮ NGUYÊN  

Bảng 2.4. Tổng hợp số lượng tên riêng theo ngữ nguyên  

STT Nguồn gốc 

Địa danh tự 

nhiên 

Địa danh nhân 

văn 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

1 Tiếng Chăm 2 0,05% 5 0,01% 

2 Thuần Việt 244 
66,67 

% 
65 0,5% 

3 Hán -Việt 102 27,87% 1340 92,6% 

4 Hán-Việt+ thuần Việt 17 0,46 % 24 0,17% 

5 Nguồn gốc khác 1 0,03% 3 0,02% 

Tổng cộng  100%  100% 

 

Bảng 2.5. Bảng thống kê và phân loại địa danh 

TT Loại địa danh Tần số/ 

Tỷ lệ 

Ví dụ 

1 Nguồn gốc Chăm 7/0,04% Trà Quảng, Đà Ly …. 

2 Thuần Việt 309/17,04% hố Ông Tùng, bến Ông 

Nhì… 

3 Nguồn gốc Hán - 

Việt 

1442/79,5% Cẩm Nam, Quan 

Nam… 

4 Hán-Việt+ thuần Việt 41/0,23% Thạch Bồ, Nam Hố… 

5 Nguồn gốc khác 4/0,02% Bà Nà Hills… 
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2.2.1. Địa danh có nguồn gốc Chăm 

Xứ Trà Minh (HV), xứ Nhiêu Trà Na (HV), động Trà Na (HV), 

hố Trà Miên, đồng Trà Ngâm. Làng Đà Ly (tên cổ của làng Phong 

lệ), làng Trà Quảng…   

2.2.2. Địa danh thuần Việt 

- Địa danh tự nhiên: Bàn Cờ, Hầm Xẻ, Đá Đen, Đá Trắng, Lai 

Lang, Chè, Bàu Nà Lạp, Bầu Năn, Cao Sung, Dốc Ông, Đất, Lở, Dông 

Chua, Đá Bà, Đá Đen, Đá Nghỉ, Nà Cái, Sông Tát, Trà Nưng, Trước Bàu, 

Bàn Cũng, Núi Chúa, Ông Giáo, Nhọn, Vòng, Hòn Cờ, Hòn Chiêng, La 

Ngà, Mũi Trâu, Đồng Nghệ… 

- Địa danh xã hội: Đỏ, Bung, Hói, Sắt, Giăng, Muồng, Quá 

Gián, Tà Lang, Ván, Cống, Đàn, Miếu Bông, Cây Hạm, Câu Đê, Cầu 

Sụp, Cổ Hôn, Mới Ba Xã, Mồ Côi, Bồ Bản, Trúc Bào, Gò Cà… 

2.2.3. Địa danh có nguồn gốc Hán - Việt 

Hòa Thọ, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Châu, Hòa 

Phước, Hòa An, Bình Hòa….  

2.2.4. Địa danh vừa Hán - Việt vừa thuần Việt 

-Địa danh tự nhiên: Thạch Bồ, Nam Hố, Cụp Ứng, Sơn Gà, Tượng 

Võng, Hàng Chuồng, Trước Đông, Cửa Trường, Nội Đồng…   

-Địa danh xã hội: Sông Yên, Bào Chích Đông, Bào Chích Tây, 

Cao Sơn, La Bông Tây, La Châu, Lỗ Giản, Lỗ Sài, Phong Hồ, Quá 

Quê Đông, Quế Bắc, Quế Đông, Địa Đầu, Xóm Đình, Xóm Đông, 

Xóm Tây...    

2.2.5. Địa danh có nguồn gốc khác 

Địa danh có nguồn gốc tiếng Pháp xuất hiện ở địa danh tự nhiên 

và địa danh nhân văn như nhà thờ dòng Phao lô. Các địa danh có nguồn 

gốc ngôn ngữ phương Tây như núi Bà Nà, Khu du lịch Bà Nà Hills 

(HV), khách sạn Morin,  siêu thị Metro (CL). 
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2.3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA DANH HUYỆN HÒA VANG VÀ QUẬN 

CẨM LỆ VÀ XÉT THEO THÀNH TỐ 

2.3.1. Thành tố chung (A)  

Bảng 2.6. Tổng hợp cấu tạo thành tố chung 2 loại hình địa danh 

TT 

Số 

lượng 

âm tiết 

Số lượng 

thành tố 

chung 

Tỷ lệ Ví dụ 

  70 100%  

1 1 âm tiết 53  75,5% Ao khe cái, 

2 2 âm tiết 9 12,9% Ngã Tư Phú sơn, 

3 3 âm tiết 3 4,3% Bia chứng tích Cẩm Lệ  

4 4 âm tiết 4 5,7% Nghĩa trang liệt sĩ phường 

Hòa Thọ, 

5 5 âm tiết 0 0%  

6 6 âm tiết 1 1,4%  Di tích lịch sử cách mạng 
căn cứ huyện Hòa Vang 

 

2.3.2. Thành tố riêng (B) 

Bảng 2.7. Tổng hợp cấu tạo thành tố riêng 2 loại hình địa danh 

TT 

Số 

lượng 

âm tiết 

Số lượng 

thành tố 

riêng 

Tỷ lệ Ví dụ 

  1686 100%  

1 1 âm tiết 133  7,8

 % 

Eo Gió, núi Cấm, cầu Đỏ, ....  

2 2 âm tiết 670 39,7% đồi An Tân, đồi Ba Viên, đồi Gò 

Hà… 

3 3 âm tiết 877                                                                                  52% chợ Mới Ba Xã, làng Cẩm Lệ 

Nam…. 

4 4 âm tiết 4 0,24% Miễu Cây Da Phước Châu ….. 

5 5 âm tiết 0 %  

6 6 âm tiết 1 0,06% Di tích lịch sử cách mạng Hòa 

Vang 

7 7 âm tiết 1 0,06% Khu dân cư Trung tâm hành 

chính huyện Hòa Vang. 



16 

2.3.3. Phương thức cấu tạo các thành tố  

a. Phương thức ghép 

Định danh bằng cách ghép tên chữ với tên số: Khu dân cư Bình 

Thái 1, Khu dân cư số 4 , Đường Bầu Tràm 1 ,.. 

b. Phương thức chuyển hóa 

* Định danh bằng cách chuyển hóa từ các loại hình địa danh nhân 

văn sang địa danh các công tình xây dựng: xã Cẩm Lệ (CL) thành cầu 

Cẩm Lệ, xã Hòa Xuân thành cầu Hòa Xuân (CL)   

* Định danh bằng cách chuyển hóa từ các loại hình địa danh 

nhân văn sang địa danh thiên nhiên: Núi Hòa Phú (HV/LC), núi An 

Định (HV), núi An Nghĩa (HV), núi Phong Lệ (HV/CL), núi Phước 

Tường (CL), núi Trung Sơn (HV), núi Trường Định (HV), núi  Hòa 

Phú (HV)….    

* Địa danh bằng cách chuyển hóa địa danh hành chính cũ sang 

địa danh hành chính mới: Xã Hòa Thọ chuyển sang Phường Hòa Thọ; 

Phường Hòa Thọ đặt tên cho Nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Thọ….. 

c. Phương thức vay mượn 

Mang theo tên quê hương cũ đến nơi ở mới để định danh, hoặc 

để thể hiện tình cảm anh em kết nghĩa: Đường Thanh Hóa, Đường 

Thu Bồn…. 

d. Phương thức đánh dấu 

Đánh dấu sở hữu theo tên người: Hố Ông Lực, gò Hà, Bàu Dài 

Bà Diên (HV), hố Ông Tùng, bến Ông Nhì… 

Đánh dấu theo các biến cố lịch sử: Di tích lịch sử cách mạng 

huyện Hòa Vang 
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Đánh dấu theo phương hướng vùng đất: Ấp Hóa Quê Trung, 

phường Hòa Thọ Đông), khu Nam (CL), hồ Tây (HV)…. 

e. Phương thức miêu tả 

Định danh miêu tả đặc điểm sinh thái vùng đất: 

- Định danh theo đặc trưng động thực vật: xứ Cây Chay (CL), 

xứ Cây Trao xứ Cây Cốc (HV), gò Mè (CL), gò Tranh… 

- Định danh theo đặc trưng trạng thái sự vật: suối Đá Nhảy 

(HV), suối Nước Lạnh (HV), suối Nuớc Trào (HV) …         

2.4. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA DANH QUẬN CẨM LỆ VÀ HUYỆN HÒA 

VANG XÉT THEO CẤU TẠO TỪ 

2.4.1. Cấu tạo từ xét theo thành tố chung  

a. Danh từ 

Thành tố chung giúp chúng ta nhận biết được loại hình của đối 

tượng địa lí: sông (sông Cẩm Lệ) chợ (Chợ Túy Loan).... 

b. Ngữ danh từ 

Thành tố chung có cấu tạo là ngữ danh từ mang ý nghĩa một 

công trình tín ngưỡng: nhà thờ tộc họ (Nhà thờ tộc họ Ông, Nhà thờ 

tộc họ Lê); đối tượng dân cư: khu tái định cư (Khu tái định cư Nam 

cầu Cẩm Lệ). 

2.4.2. Cấu tạo từ xét theo thành tố riêng  

a. Tên riêng có cấu tạo đơn: Thành tố riêng có cấu tạo đơn có 

thể được cấu tạo từ nhiều loại từ khác nhau: 

- Danh từ : hóc Nhím, truông Bò, ông Nam (HV)  ...     

- Động từ: Núi Lở, Gò Om, Đá Nhảy, cánh đồng Bung, …  

- Tính từ: cồn Bền (CL), cồn Nổi (CL), gò Trọc (CL)…   

b. Tên riêng có cấu tạo phức  

* Từ ghép:  

- Danh từ + danh từ : hồ Bông Súng (CL), trãng Gò Nồi (CL), 
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khu Đồng Nò (CL), hồ Đồng Nghệ (HV), Phong Lệ (HV/CL) …  

- Động từ +Danh từ : chùa Thọ Quang, ngã ba  Quy Mỹ 

(HV/CL), khu Hóa Khuê (CL), làng Hóa Quê, đồi  Vọng Nguyệt 

(HV)… 

- Tính từ + danh từ: sông Cổ Mân (CL), khu Hòa Cầm 

(CL/HV), làng Hòa Xuân (HV/CL), hồ Trường Loan (HV)…           

- Tính từ + tính từ : đình làng Hòa An, khu Hòa Phát  (CL), làng 

Hòa Phát (HV/CL),  hồ An Tân (HV) , xứ Thanh Hòa (HV)… 

* Ngữ, cụm từ 

- Ngữ danh từ : cánh đồng Cẩm Lệ Nam (CL), cánh đồng 

Phong Lệ Nam (CL), bến Đò Nga (CL), cánh đồng Yến Bắc (CL), xứ 

Bà Chúa Lồi (CL)… 

- Ngữ động từ:  xã Hóa Khuê Đông (HV/CL), xã Hóa Khuê 

Tây (HV/CL), xã Quá Quê Đông (CL)…   

-Cụm C-V: đập Đồng Tròn, đập Bến Hói, sông Cầu Đỏ (HV, CL), 

xứ  Trãng Dài (CL), Cầu Cẩm Lệ,  Ao Nước nóng (HV)… 

2.4.3. Cấu tạo địa danh xét cả hai thành tố chung và riêng 

 

CHƯƠNG 3 

ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA ĐỊA DANH  

HUYỆN HÒA VANG VÀ QUẬN CẨM LỆ 

 

3.1. BIỂU THỊ ĐẶC ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG QUA ĐỊNH DANH  

3.1.1. Biểu thị vị trí, phương hướng của đối tượng định danh 

Qua ý nghĩa tên gọi, chúng ta có thể xác định được vị trí của một 

đối tượng địa lý nào đó trên hay dưới, trong hay ngoài, ở đông, tây, nam 

hay bắc: Nhà thờ Phú Thượng, Thôn Phú Hạ, Hồ Hố Trung ….. 
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3.1.2. Biểu thị đặc điểm địa hình của đối tượng định danh 

Hình dáng của đối tượng được phản ánh trong địa danh quận 

Ngũ Hành Sơn khá đa dạng, nhưng tập trung chủ yếu ở địa danh tự 

nhiên: 

- Trạng thái của đối tượng: Suối Đá Nhảy, suối Đá Leo, suối 

Nước Lạnh, suối Nuớc Trào… 

- Đặc điểm cấu tạo: Gò Nhọn, hòn Vòng, Hòn Cờ, Hòn Chiêng, 

Đèo Mũi Trâu… 

3.1.3. Biểu thị đặc điểm sinh thái liên quan đến đối tượng 

định danh 

- Phản ánh hệ động vật sinh sống nơi đối tượng được định 

danh: Hóc Nhím, gò Mối, Suối Nai …. 

- Phản ánh hệ thực vật sinh sống nơi đối tượng được định 

danh: gò Tranh, gò Củi, hốc Chuối, hốc Môn, hốc Cỏ, hốc Sen, Suối 

Mơ, đồng Cây Duối … 

3.2. ĐỊA DANH PHẢN ÁNH ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ VÀ KINH TẾ 

3.2.1. Phản ánh đặc điểm cư trú và sinh hoạt hàng ngày 

của cư dân  

Địa danh đồng bằng chiếm số lượng khá lớn phản ánh đặc 

điểm cư trú và sinh hoạt của người dân ở đây chủ yếu sống bằng 

nghề nông. Ngoài nghề nông, bộ phân dân cư quận Cẩm Lệ đã được 

đô thị hóa nên xuất hiện nghề buôn bán. Địa danh có nguồn gốc 

Chăm thể hiện trước đây có một bộ phận dân cư người Chăm sinh 

sống. 

3.2.2. Phản ánh quá trình chuyển đổi hành chính dân cư 

Từ huyện hòa vang chuyển sang quận Cẩm Lệ nên một số địa 

danh hành chính xã sang phường: Phường Hòa Xuân quận Cẩm Lệ 

được định danh từ xã Hòa Xuân thuộc huyện Hòa Vang, sau quá 
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trình chuyển đổi các địa danh như làng Cổ Mân được chuyển đổi đến 

ngày nay là khu dân cư Cổ Mân và đường Cổ Mân 1, Cổ Mân 2 …. 

3.2.3. Phản ánh nguồn gốc dân cư  

Phản ánh nguồn gốc dân cư theo quá trình Nam tiến của người 

Kinh gốc Thanh hóa: Bến An Định, xứ Thanh Hòa….. 

Cùng với những địa danh mang tên địa phương mới của người 

kinh đi mở cỏi, tên địa phương cũ cũng được gìn giữ như Xứ Đà Ly 

của người Chăm cùng với các dấu tích cổ của dân tộc địa phương lâu 

đời: Phong Lệ … 

3.2.4. Phản ánh dòng họ, dòng tộc sinh sống trên địa bàn    

Những dòng tộc lớn sinh sống trên địa bàn: Lê, Nguyễn, Trần, 

Thái, Ông… 

Các địa danh xung quanh các lăng mộ tiền nhân: mộ Ông Ích 

Khiêm, nhờ thờ họ Thái ….. 

3.2.5. Phản ánh nghề nghiệp kinh tế đặc trưng của địa phương 

3.3. BIỂU THỊ LỊCH SỬ, VĂN HÓA, TÍN NGƯỠNG VÀ ĐỜI 

SỐNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG 

3.3.1. Phản ánh tín ngưỡng, tôn giáo và đời sống tâm linh  

-Giáo xứ Phao lô, giáo xứ An Ngãi, Giáo xứ Cẩm Lệ, Miếu Âm 

Linh, Chùa Thọ Quang 

- Nhà thờ Tiền hiền tộc Lê, Nhà thờ Phó tướng Nguyễn Tri 

Phương, Lăng Mộ Ông Ích Khiêm 

3.3.2. Phản ánh biến cố xã hội và sự kiện lịch sử quân sự 

Phản ánh biến cố xã hội: Khu phế tích Chăm Hóa Khuê. 

Phản ánh biến cố xã hội và sự kiện lịch sử quân sự: Khu căn cứ 

cách mạng Huyện ủy Hòa Vang. 
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3.4. ĐỊA DANH PHẢN ÁNH ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ VÀ VĂN 

HÓA  

3.4.1. Phản ánh quá trình tiếp xúc ngôn ngữ 

a. Sự tiếp xúc ngôn ngữ Việt – Chăm 

Trà Ngâm, Bàu Chàm, Trà Quảng…Các địa danh này vừa có 

yếu tố Chăm vừa có yếu tố Việt. 

b. Sự tiếp xúc ngôn ngữ Việt – Hán 

Một số địa danh Hán - Việt cùng với quá trình lịch sử, cũng có 

một số địa danh bị tiêu vong, ví dụ: xã An Định hiện nay không còn 

nữa. Hoặc lý giải về địa danh sông Cổ Cò, sách Đại Nam nhất thống 

chí gọi sông Cổ Cò theo chữ Hán là tên là Lộ Cảnh Giang, tuy nhiên 

trong quá trình lịch sử tên gọi Lộ Cảnh Giang không còn phù hợp, 

nên địa danh này tự tiêu vong.  

c. Sự tiếp xúc ngôn ngữ Việt – Pháp 

Một số địa danh kết hợp Việt- Pháp: Nhà thờ dòng Phao lô, núi 

Bà nà… 

3.4.2. Yếu tố văn hóa địa phương 

Các địa danh thể hiện tín ngưỡng thì dấu ấn văn hóa địa 

phương khá rõ như nhà thờ Tộc. Những địa danh  phản ánh khát 

vọng của nhân dân vùng đất, muốn sống hài hòa, vui tươi, mạnh 

khỏe, phát triển nên đều có yếu tố "hòa" như Hòa Thọ, Hòa Phát, 

Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Phước…Có một số địa danh có thể là sự 

hồi nhớ về quê cũ như Hóa Quê, phải chăng là quê Thanh Hóa. 

3.4.3. Ngữ nghĩa một số địa danh còn tồn nghi 

Địa danh núi Bà Nà, vốn gốc là núi Chúa. Địa danh Đà Ly, tên 

cổ của làng Phong Lệ. Tên này có yếu tố gốc Chăm nhưng đã Việt 

hóa. Làng Câu Đê, sông Cu Đê. 
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3.5. ĐIỂM CHUNG VÀ NÉT KHÁC BIỆT VỀ ĐỊA DANH 

GIỮA HAI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH QUẬN CẨM LỆ  VÀ 

HUYỆN HÒA VANG 

3.5.1. Điểm chung   

Sự giống nhau về tên gọi các địa danh của hai địa phương thể 

hiện qua chính các tên gọi hành chính như "Hòa", trong các địa danh 

vùng đất. Mặc dù đã lên đô thị cấp quận nhưng tính chất nông nghiệp 

nông thôn vẫn còn dấu ấn khá đậm nét của các vùng đất thuộc quận 

Cẩm Lệ.  

3.5.2. Nét khác biệt  

Nét khác biệt cơ bản trong ngữ ngôn và ngữ âm giữa 2 địa 

phương là ngôn ngữ định danh những địa danh mới như tên đường, 

nhóm tên đường, các khu dân cư, khu tái định cư của quận Cẩm Lệ 

so với huyện Hòa Vang.  

KẾT LUẬN 
 

Với 1813 địa danh đã thu thập được, chúng tôi đã tiến hành 

thống kê phân loại các địa danh này nằm trong 2 loại hình lớn, đó là 

loại hình địa danh thiên tạo và loại hình địa danh nhân tạo. Mỗi loại 

hình lớn có các tiểu loại: địa danh đồi núi, địa danh sông nước, địa 

danh đồng bằng, địa danh hành chính, địa danh các công trình dân 

sinh, địa danh các công trình văn hóa, tín ngưỡng.  

Đặc điểm riêng về cấu tạo và ngữ nghĩa qua các phương thức 

định danh quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang như sau : 

- Về mặt cấu trúc: Trong địa danh quận Cẩm Lệ và huyện Hòa 

Vang, thành tố chung có cấu tạo nhiều nhất là từ 1 đến 6 âm tiết, chủ 

yếu nhiều nhất là đơn âm tiết. Các thành tố chung đều có khả năng 
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chuyển hóa rất mạnh vào bộ phận tên riêng, nhất là các thành tố 

chung có nguồn gốc tiếng thuần Việt.   

Thành tố riêng trong địa danh quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang, 

có cấu tạo dài nhất từ 1 đến 7 âm tiết, chủ yếu là cụm danh từ tạo thành. 

Còn lại cấu tạo chủ yếu nhiều nhất là 2 âm tiết và 3 âm tiết. Tên riêng 

thường được cấu tạo đơn và phức và được định danh qua các phương 

thức chủ yếu: định danh bằng cách ghép các số và chữ cái, định danh 

theo các biến cố lịch sử, định danh theo phương hướng, định danh qua 

qua trình chuyển hóa giữa các loại hình địa danh, địa danh tự nhiên 

chuyển sang địa danh hành chính, địa danh nhân văn, định danh bằng 

phương thức vay mượn, định danh mượn nhân danh làm địa danh, số ít 

được định danh bằng cách mượn địa danh nơi khác. 

- Về mặt ngữ nghĩa: Nhóm biểu thị đặc điểm đối tượng qua 

định danh, nhóm biểu thị khung cảnh môi trường liên quan đến đối 

tượng định danh, nhóm biểu thị đời sống sinh hoạt và lao động sản 

xuất, nhóm biểu thị tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, ước muốn của 

người dân địa phương, nhóm biểu thị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và 

đời sống tâm linh của người dân địa phương trong đó phản ánh tín 

ngưỡng, tôn giáo, phản ánh sự kiện, biến cố lịch sử và quân sự. 

Số liệu thống kê cho thấy địa danh nhân văn chiếm tỷ lệ vượt 

trội (79,81%) ngược lại địa danh tự nhiên chiếm tỷ lệ không cao 

(20,19%).  Điều này cho thấy do quá trình đô thị hóa, hình thành các 

khu dân cư, các khu đô thị mới, trước sự giao thoa về kinh tế, văn 

hóa, xã hội và sự can thiệp quá nhanh của con người, loại hình địa 

danh tự nhiên trên địa bàn quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang hiện 

nay đang có nguy cơ ngày càng mai một nghiêm trọng.  
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Để luận văn sẽ tránh khỏi cảm giác lan man nặng nề, dài dòng, 

với phần phụ lục đính kèm, sẽ góp phần thuyết minh, bổ túc, chi tiết 

thêm về tên địa danh trên địa bàn theo danh mục sắp xếp ngôn từ địa 

điểm địa danh hóc, hố, ao, xã, xóm… xem như là phần tài liệu tham 

khảo, bổ trợ thêm cho phần chính của luận văn.  

Mặt khác qua công trình nghiên cứu này chúng tôi nhận thấy 

có một đặc điểm rất đáng chú ý, đó là phần lớn các địa danh tên 

đường nổi lên gần đây đều kèm theo số, cách đặt tên như vậy dẫn đến 

có nhiều ý kiến không đồng tình ủng hộ của người dân trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi kiến nghị nên lấy tên vùng đất, xứ đất 

hay danh nhân để định danh, hạn chế tối đa nhất không nên lấy địa 

danh kèm số để tiếp tục đặt tên trong thời gian tới. 


