TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG – 0236 1022 kính gửi đến Quý anh/chị thông tin về danh nhân Phạm Duy
Tốn
Phạm Duy Tốn (1883 - 1924) sinh năm 1883, mất 25-2-1924, Nhà văn Việt Nam, sinh ở Hà Nội. Sau khi tốt
nghiệp Trường Thông ngôn năm 1901, làm phiên dịch tại Tòa thống sứ Bắc Kỳ một thời gian rồi xin thôi, để
viết báo. Ông đã viết các báo: Đại Việt tân báo, Nông cổ mín đàm, Đăng cổ tùng báo, Đông Dương tạp chí,
Lục tỉnh tân văn, Nam phong tạp chí, Trung Bắc tân văn, dưới các bút hiệu: Ưu Thời Mẫn, Đông Phương
Sóc, Phạm Duy Tốn. Tác phẩm: Bực mình (1914), Sống chết mặc bay (1918), Con người Sở Khanh (1919),
Nước đời lắm nỗi. Ngoài ra, ông còn soạn Tiếu lâm quảng ký, ba tập, với bút hiệu Thọ An. Phạm Duy Tốn
không phản ánh những vấn đề lớn của dân tộc và thời đại, nhưng cùng với Nguyễn Bá Học, truyện ngắn của
ông phác vẽ cho thấy diện mạo xã hội Việt Nam trên đà khai thác thuộc địa của người Pháp trước sau cuộc
Đại chiến I. Hai nhà văn này đều là những cây bút tiên phong trong bước chuyển mình của thể truyện những
năm 30 để đi tới hiện đại.
Đà Nẵng đặt tên ông cho đoạn đường từ đường 10,5m đến giáp đường Nguyễn Quang Lâm, chiều dài 810m,
quận Cẩm Lệ theo Nghị quyết số 193/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố Khóa IX, ngày 19/12/2018 về
việc đặt, đổi tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018.
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 *1022 , 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.

