TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG – 0236 1022 kính gửi đến Quý anh/chị thông tin về danh nhân Đặng Hòa
ĐẶNG HÒA (1927-2007) còn có tên khác là Đặng Ngọc Lập, quê ở làng Tích Phú, tổng Đức Hạ, nay thuộc
xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Năm 1945, ông là đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương.
Năm 1942, ông tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên cứu quốc và được phân công làm Tổ trưởng Tổ Thanh
niên cứu quốc xã Tích Phú. Năm 1945, ông là Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách Đảng vụ kiêm Ủy viên
Thường trực Mặt trận Việt Minh huyện Đại Lộc. Năm 1947, ông làm Phó Bí thư Huyện ủy và phụ trách
công tác tổ chức và chỉ đạo vùng tạm chiến. Năm 1948, ông được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và
làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng. Năm 1950, ông được điều về Liên khu ủy 5
và giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên khu ủy.
Năm 1954, ông làm Phó Trưởng phòng Cán bộ - Bộ tổng Tư lệnh. Năm 1955, ông làm Trưởng phòng Điều
động, đề bạt cán bộ, rồi Trưởng phòng Cán bộ chính trị - Cục cán bộ, Bộ Quốc phòng. Năm 1961, ông làm
Chủ nhiệm chính trị miền Trung Trung Bộ. Sau đó, ông làm Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5.
Năm 1970, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đặc khu ủy Quảng Đà và làm Chính ủy Bộ Tư lệnh Mặt trận 4.
Năm 1978, ông được phong Quân hàm Thiếu tướng và là Chính ủy Bộ Tư lệnh pháo binh. Năm 1986, ông
làm Phó Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Trung ương và được phong quân hàm Trung tướng.
Ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng nhất; Huân chương Quân công hạng
nhất, nhì, ba; Huân chương Chiến thắng hạng nhì; Huân chương Chiến công Giải phóng hạng nhất; Huân
chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Quân kỳ quyết thắng; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng
nhất, nhì; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng khác.
Đà Nẵng đặt tên ông cho đoạn đường từ đường Đô Đốc Tuyết đến giáp đường Kha Vạng Cân, chiều dài
955 m, quận Cẩm Lệ theo Nghị quyết số 122/2015/NQ-HĐND của HĐND thành phố Khóa VIII, ngày
10/12/2015 về việc đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015.
* Tài liệu tham khảo chính:
Quảng Nam - Những tấm gương cộng sản, tập 2, NXB Đà Nẵng, 2010.
TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG tiếp tục đăng tải thông tin về các danh nhân, địa danh, tên đường phố, mốc
son lịch sử khác trên địa bàn TP. Đà Nẵng.
Chi tiết các danh nhân, địa danh, tên đường phố, mốc son lịch sử khác, Quý anh/chị vui lòng liên hệ
đường dây nóng 0236 1022 để được cung cấp (cước gọi điện 200đ+/phút, KHÔNG THU PHÍ PHỤC VỤ).
TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236) 3 881 888 , miễn phí phục vụ
1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

