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There are no translations available.
BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phản hồi thông tin cho báo chí

của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

(từ ngày 15/6/2018 đến 13/7/2018)

Theo Công văn số 1627/STTTT-TTBCXB ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Sở Thông tin và
Truyền thông về việc báo cáo tình hình phản hồi thông tin cho báo chí. Sở Giao thông vận tải
báo cáo tình hình phản hồi thông tin cho báo chí từ ngày 15/6/2018 đến 13/7/2018 như sau:
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Các vấn đề chưa được phản hồi theo văn bản chỉ đạo của UBND thành phố: Không.

Đề xuất một số vấn đề cần báo chí thông tin liên quan đến ngành Giao thông vận tải thành
phố Đà Nẵng để phục vụ công tác hướng dẫn tuyên truyền của thành phố đối với báo chí:

Hiện nay, Ban QLDA xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải đã
phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND
thành phố, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

3.1. Hoàn thành việc lắp đặt các biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ; cấm đỗ xe giờ cao
điểm trong phạm vi 30m trước và sau một số nút giao thông theo ý kiến chỉ đạo của UBND
thành phố tại Công văn số 3366/UBND-SGTVT ngày 09/5/2018:

- Cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ 10 tuyến đường trên địa bàn quận Hải Châu và quận Ngũ
Hành Sơn gồm: Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du, Lê Quý Đôn, Châu Thị Vĩnh Tế, Lê Quang Đạo,
Trần Bạch Đằng, Ngô Thì Sỹ, Hoàng Kế Viêm, An Thượng 2 và An Thượng 3.

- Cấm đỗ xe giờ cao điểm (06h30 - 08h00 và 16h30 - 18h30) trong khoảng phạm vi 30m trước
và sau nút tại nút giao Nguyễn Thị Minh Khai - Quang Trung và Nguyễn Thị Minh Khai - Lê
Duẩn.

3.2. Hoàn thành việc lắp đặt các biển báo cấm trên các tuyến đường trong tháng 6/2018 theo
Thông báo số 79/TB-VP ngày 09/5/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

- Quận Sơn Trà:
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+ Đường Ngô Quyền (đoạn đối diện khách sạn Mường Thanh, phía phường An Hải Đông):
Lắp đặt biển báo cấm đỗ xe đối với xe khách >16 chỗ từ 17h00 đến 23h00 trên đường Ngô
Quyền hướng lưu thông từ nút giao Lương Thế Vinh đến Nguyễn Công Trứ.

+ Tuyến đường Đông Giang: Lắp đặt 01 biển báo cấm đỗ xe phía đường Đông Giang, theo
hướng lưu thông từ đường Võ Văn Kiệt đến cổng Trung tâm hành chính quận.

- Quận Ngũ Hành Sơn: Khu vực đường Võ Nguyên Giáp giao các đường vào khu Crowne
plaza: Lắp đặt biển báo cấm đỗ xe trên đường Võ Nguyên Giáp tại 03 cổng vào khu Crowne
Plaza (chiều dài cấm từ cổng về mỗi bên khoảng 20m).

- Quận Hải Châu: Đường Hoàng Diệu - khu vực chung cư chợ Mới: Lắp đặt 01 biển báo cấm
đỗ xe khoảng 60m trên đường Hoàng Diệu, hướng lưu thông từ cổng B chung cư chợ Mới đến
nút giao với đường Duy Tân.

- Quận Liên Chiểu:

+ Đường Hoàng Thị Loan (đoạn từ cầu vượt Ngã ba Huế đến Nguyễn Sinh Sắc): Lắp đặt
biển báo cấm đỗ xe đối với ô tô tải trên 5,5 tấn.

+ Đường Nam Trân: Lắp đặt biển báo cấm đỗ xe đối với ô tô khách từ 16 chỗ trở lên trong
khoảng thời gian từ 19h00 đến 05h00.

- Quận Thanh Khê:

+ Khu vực hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương: Lắp đặt biển báo
cấm đỗ xe trên 4 đường gom xung quanh hầm chui qua đường Điện Biên Phủ.
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+ Lắp đặt biển báo cấm đỗ xe đường Lê Độ (đoạn từ Võ Văn Tần đến Điện Biên Phủ)
trong giờ cao điểm.

+ Đường Hải Phòng - tại khu vực dải đất trống sát đường kiệt trước số nhà 322: Lắp đặt
biển báo cấm đỗ xe tại khu vực đường cong, thuộc hành lang an toàn giao thông đường sắt.

+ Khu vực giao với đường sắt trên các tuyến đường Trần Cao Vân, Lê Độ, Hà Huy Tập,
Nguyễn Đức Trung: Lắp đặt biển báo cấm đỗ xe khu vực phạm vi 100m về hai phía đường sắt
các tuyến đường nêu trên trong các khung giờ 06h30 - 08h00; 11h00 - 13h00 và 16h30 - 19h00.

- Quận Cẩm Lệ:

+ Đường Vũ Lăng (CK55- K1000 Trường Chinh): Lắp đặt biển báo cấm ô tô tải >2,5 tấn
vào giờ cao điểm (06h30 - 08h00, 16h30 - 18h00) trên đường Vũ Lăng đoạn từ Trường Chinh
đến cổng doanh trại quân đội.

+ Đường Nguyễn Như Đỗ và đường Cầu Đỏ - Túy Loan: Lắp đặt biển báo cấm ô tô tải
trên 2,5 tấn vào giờ cao điểm sáng 06h30 - 08h00, chiều 16h30 - 18h00.

+ Đường Thăng Long (từ cầu Nguyễn Tri Phương về cầu Cẩm Lệ): Lắp đặt biển báo cấm
đỗ ô tô giờ cao điểm (06h30 - 08h30; 16h00 - 18h00) bên phải tuyến, hướng lưu thông từ cầu
Nguyễn Tri Phương về cầu Cẩm Lệ.

- Huyện Hòa Vang:

+ Đường Cầu Đỏ - Túy Loan: Lắp đặt biển báo cấm ô tô tải trên 2,5 tấn vào giờ cao
điểm 06h30 - 08h00, 16h30 - 18h00.
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+ Đường ĐH5, đoạn dốc gần QL14B: Lắp đặt biển báo cấm xe tải lưu thông trong giờ cao
điểm (06h30 - 08h30; 16h30 - 18h30) trên đường ĐH5 khu vực trước trường học, đoạn từ Quốc
lộ 14B đến đường vào Công viên Nghĩa trang Liệt Sỹ Hòa Phong.

+ Đường ĐT605 tại trường Tiểu học số 2 Hòa Tiến (vị trí vịnh đỗ xe): Lắp đặt biển cấm
đỗ xe tải, xe khách đỗ trong vịnh đỗ xe.

VPS
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