Triển khai thi công Lắp đặt cáp ngầm trên các tuyến đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn V
Thứ hai, 14 Tháng năm 2018 11:14

Hạng mục thi công công trình: Lắp đặt cáp ngầm trên các tuyến đường Điện Biên Phủ,
Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Linh, Hoàng Thị Loan; Địa điểm: Quận Thanh Khê,
thành phố Đà Nẵng triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 343/GP-SGTVT ngày
11/5/2018 do Sở Giao thông vận tải cấp; cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 35 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại liên lạc: 02363.221.601.

2. Đơn vị thi công: Công ty TNHH Anh Phương.

- Địa chỉ: Thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng

- Điện thoại liên lạc: 0236.2212629 - 0906.555790

3. Nội dung thi công:

- Trên đường Điện Biên Phủ: Tổ chức thi công lắp đặt 143m mương cáp ngầm trên vỉa hè từ
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vị trí trước số nhà 468 dọc theo vỉa hè về phía cầu vượt Ngã ba Huế đến trước số nhà 488; Tim
tuyến cáp ngầm trên vỉa hè cách mép ngoài bó vỉa từ (5,0-5,5)m. Dọc theo tuyến cáp ngầm bố
trí 02 hố ga kích thước (1,2x1,2)m phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng sau này.

- Trên đường Nguyễn Tri Phương:

+ Lắp đặt 83m mương cáp ngầm (loại 03 ống D100) từ trạm Kios Cai Lang 2 hiện trạng trên
vỉa hè phía Công viên 29/3 (đối diện UBND phường Chính Gián) dọc theo vỉa hè về phía
đường Điện Biên Phủ với chiều dài 55m, sau đó băng qua đường đến trước Siêu thị Phan
Khang với chiều dài 28m (riêng hố ga và đoạn cáp ngầm đấu nối vào tủ RMU Nguyễn Tri
Phương bên vỉa hè phía nhà dân chỉ được phép thi công khi có thống nhất bằng văn bản với
Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Tim tuyến cáp ngầm
trên vỉa hè cách mép ngoài bó vỉa từ (3,0-3,5)m. Dọc theo tuyến cáp ngầm bố trí 03 hố ga kích
thước (1,2x1,2)m;

+ Tại khu vực nút giao Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Văn Linh: Lắp đặt 66m cáp ngầm (loại
03 ống D100) trên vỉa hè từ trụ BTLT hiện trạng số 34 (trước Cửa hàng FPT Shop) dọc theo
vỉa hè về phía Sân bay quốc tế Đà Nẵng; Tim tuyến cáp ngầm trên vỉa hè cách mép ngoài bó
vỉa từ (4,0-4,5)m. Dọc theo tuyến cáp ngầm bố trí 01 hố ga kích thước (1,2x1,2)m;

+ Lắp đặt 25m mương cáp ngầm (loại 03 ống D100) từ trạm biến áp Trùng Dương hiện trạng
trên vỉa hè phía Công viên 29/3 (đối diện Cửa hàng điện máy Chợ Lớn) dọc theo vỉa hè về
phía đường Nguyễn Văn Linh; Tim tuyến cáp ngầm trên vỉa hè cách mép ngoài bó vỉa từ
(4,0-4,5)m. Dọc theo tuyến cáp ngầm bố trí 02 hố ga kích thước (1,2x1,2)m.

- Trên đường Hoàng Thị Loan: Lắp đặt 270m mương cáp ngầm (loại 03 ống D100) từ vị trí
vỉa hè phía nhà dân thuộc nút giao cầu kênh Km0+842.95 (đối diện Thiền viện Bồ Đề) dọc
theo vỉa hè về phía cầu vượt Ngã ba Huế; Tim tuyến cáp ngầm trên vỉa hè cách mép ngoài bó
vỉa (0,5-1,0)m. Dọc theo tuyến cáp ngầm bố trí 07 hố ga kích thước (1,2x1,2)m.4. Thời gian thi
công: từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/6/2018.
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