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There are no translations available.
THƯ MỜI
Tham gia đóng góp đề xuất, giải pháp cải tạo các nút giao thông

Thực hiện chủ trương UBND thành phố Đà Nẵng, Sở GTVT đã phối hợp với các sở ban ngành
liên quan và đơn vị tư vấn nghiên cứu đề xuất một số phương án thiết kế cải tạoNút giao
thông phía Tây cầu Rồng
và
nút giao đường 2/9- Duy Tân- Trần Thị Lý
nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nút, đặc biệt vào giờ cao điểm và đáp
ứng nhu cầu phát triển giao thông thành phố trong tương lai.

Để có được phương án thiết kế tối ưu góp phần giải quyết ùn tắc, Sở rất mong nhận được ý
kiến tham gia đóng góp từ các Tổ chức/Cá nhân. Ngoài ra, Quý Tổ chức/Cá nhân quan tâm có
thể chủ động nghiên cứu, đề xuất các phương án khác gửi về Sở để tổng hợp báo cáo Cấp có
thẩm quyền xem xét, lựa chọn để triển khai các bước tiếp theo.

Rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia góp ý của tất cả các tổ chức, cá nhân.

Cách thức tham gia góp ý như sau :

1. Gửi thư góp ý về địa chỉ Sở GTVT : Tầng 14 Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng,
số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với ông Phan
Thái Bình – Phó Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư; số điện thoại: 0982.448055; email: binhpt@d
anang.gov.vn
.
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2. Tham gia góp ý tại trang Facebook chính thức của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà
Nẵng tại địa chỉ : https://www.facebook.com/groups/sgtvtdn .

3. Tham gia góp ý trực tiếp tại đ&acirc;y.

A. Các phương án cải tạo nút giao thông Tây Cầu Rồng:

1. Phương &aacute;n của Li&ecirc;n doanh : C&ocirc;ng ty cổ phần tư vấn XDCT giao
th&ocirc;ng 5 (Tecco 5) &ndash; Tổng c&ocirc;ng ty tư vấn thiết kế giao th&ocirc;ng vận tải
(TEDI) &ndash; Chuy&ecirc;n gia tư vấn quốc tế Mr. James Tinnion &ndash; Morgan
(C&ocirc;ng ty Cevitrans).

2. Phương &aacute;n của Li&ecirc;n doanh : C&ocirc;ng ty cổ phần tư vấn &amp; đầu tư
x&acirc;y dựng ECC &ndash; Nippon Sokei Company Limited.

3. Phương án của bà Trần Thị Nam Phương (File đính kèm cuối bài viết)

B. Các phương án cải tạo nút giao thông nút giao đường Duy Tân - Đường 2/9

1. Phương &aacute;n của C&ocirc;ng ty cổ phần tư vấn thiết kế x&acirc;y dựng GTCC
Đ&agrave; Nẵng.

2. Phương &aacute;n của C&ocirc;ng ty cổ phần tư vấn c&ocirc;ng tr&igrave;nh giao
th&ocirc;ng 5.
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