Phương án phân luồng giao thông phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017
Thứ bảy, 21 Tháng mười 2017 09:53

Ngày 20/10/2017 Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn số 8365
/UBND-SGTVT
về việc phân luồng giao thông phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017. Thống nhất theo đề
xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 5050/SGTVT-QLKCHT ngày 12/10/2017 về
việc phương án phân luồng giao thông phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, cụ thể như
sau:

Sơ đồ phân luồng: Chi tiết xem tại đ&acirc;y.

1. Phương án phân luồng, cấm đường:

a. Cấm một số loại phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường:

- Cấm các loại xe ô tô tải tự đổ (ô tô tải ben) hoạt động 24/24h trên tất cả các tuyến đường
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trừ các tuyến đường sau: Hầm Hải Vân – Túy Loan, Quốc lộ
14B (đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến đường Hầm Hải Vân – Túy Loan), Quốc lộ 1 (đoạn từ cầu
vượt Hòa Cầm đến giáp Quảng Nam), đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn đi qua địa
phận Đà Nẵng) từ ngày 03/11/2017 đến hết ngày 12/11/2017.

- Cấm xe ôtô tải (bao gồm xe ôtô đầu kéo, ôtô kéo rơ mooc, sơ-mi rơ-mooc, xe bê tông, xe
cẩu tải, ô tô tải trên 1,5 tấn,...), xe ô tô khách trên 16 chỗ ngồi, xe vệ sinh môi trường, vận
chuyển rác thải, chất thải (trừ xe có phù hiệu phục vụ APEC) hoạt động từ 5h00 đến
23h00 từ ngày 05/11/2017 đến hết ngày 12/11/2017 trên các tuyến:
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+ Địa bàn quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn: cấm lưu thông trên các tuyến đường Hoàng Sa, Võ
Nguyên Giáp, Trường Sa, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Thoại, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đức
Thuận, Minh Mạng, An Nông, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ An Nông đến Trần Đại Nghĩa);

+ Địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê: cấm lưu thông trên các tuyến đường 3 tháng 2, Bạch
Đằng, Trần Phú, 2 tháng 9, Cách mạng Tháng 8 (đoạn từ cầu Hòa Xuân đến cầu Nguyễn Tri
Phương), Hàm Nghi, Lê Đình Lý, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ Nguyễn Tri
Phương đến Duy Tân), Trưng Nữ Vương (đoạn từ Núi Thành đến Nguyễn Văn Linh), Nguyễn
Văn Linh, Duy Tân, Trần Thị Lý và các cầu: cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Tiên Sơn.

- Riêng các ngày 10/11/2017 và ngày 11/11/2017, bổ sung các tuyến đường cấm:

+ Đối với các loại xe tải (bao gồm xe ôtô đầu kéo, ôtô kéo rơ mooc, sơ-mi rơ-mooc, xe bê
tông, xe cẩu tải, ô tô tải trên 1,5 tấn,...), xe vệ sinh môi trường, vận chuyển rác thải, chất thải, xe
ô tô khách có chiều cao trên 3,5m: cấm lưu thông trên các tuyến Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn,
Ngô Quyền, Yết Kiêu.

+ Đối với xe ô tô khách trên 16 chỗ ngồi: cấm lưu thông trên các tuyến Lê Văn Hiến (đoạn từ
Bùi Tá Hán đến Hồ Xuân Hương), Ngũ Hành Sơn, Ngô Quyền, Yết Kiêu.

b. Cấm đỗ xe trên một số tuyến đường

Cấm đỗ xe (trừ xe có phù hiệu phục vụ APEC) từ ngày 05/11/2017 đến hết ngày
12/11/2017
trên một số đoạn, tuyến: Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Võ
Văn Kiệt, Nguyễn Văn Thoại, Bạch Đằng (đoạn từ cầu Rồng đến Nguyễn Du), Trần Phú (đoạn
từ Nguyễn Du đến cầu Rồng), 2 tháng 9, Cách mạng tháng 8 (đoạn từ cầu Hòa Xuân đến cầu
Nguyễn Tri Phương), Nguyễn Văn Linh, Duy Tân, Trần Thị Lý.
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c. Tạm dừng một số hoạt động để đảm bảo an ninh, an toàn:

- Tạm dừng hoạt động phun lửa, phun nước cầu Rồng và không quay cầu sông Hàntrong
các ngày 4,5,11,12/11/2017.

- Tạm dừng hoạt động các tàu du lịch trên sông Hàn trong các ngày 9,10,11/11/2017.

d. Đối với các phương tiện cấm hoạt động tại điểm a, Khoản 1 nêu trên thì lưu thông
theo các tuyến sau:

- Đối với các loại xe tải (bao gồm xe ôtô đầu kéo, ôtô kéo rơ mooc, sơ-mi rơ-mooc, xe bê tông,
xe cẩu tải, ô tô tải trên 1,5 tấn,...) (trừ xe có phù hiệu phục vụ APEC) ra vào cảng Tiên Sa (trừ
ngày 10/11/2017 và 11/11/2017):

+ … Cách Mạng Tháng Tám -> cầu Nguyễn Tri Phương -> Võ Chí Công -> Trần Đại Nghĩa ->
Lê Văn Hiến -> Ngũ Hành Sơn -> Ngô Quyền -> Yết Kiêu -> Cảng Tiên Sa và ngược lại.

+ … Quốc lộ 1A -> Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> Trần Đại Nghĩa -> Lê Văn Hiến -> Ngũ Hành Sơn
-> Ngô Quyền -> Yết Kiêu -> Cảng Tiên Sa và ngược lại.
- Đối với các loại xe ô tô trên 16 chỗ ngồi đi thành phố Hội An (trừ xe có phù hiệu phục vụ
APEC):
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+ …Cầu Thuận Phước (đối với xe ôtô có tổng trọng lượng dưới 10 tấn) -> Lê Đức Thọ -> Yết
Kiêu -> Ngô Quyền -> Ngũ Hành Sơn (hoặc Trần Hưng Đạo -> Chương Dương -> Bùi Tá Hán)
-> Lê Văn Hiến -> Trần Đại Nghĩa -> Thành phố Hội An và ngược lại.

+ …Cầu Nguyễn Tri Phương -> Võ Chí Công -> Trần Đại Nghĩa -> Thành phố Hội An và
ngược lại.

- Các loại xe tải, xe ô tô khách trên 16 chỗ ngồi ra, vào Sân bay Quốc tế Đà Nẵng (trừ xe có
phù hiệu phục vụ APEC) lưu thông theo các hướng:

+ … Điện Biên Phủ -> Cầu Vượt Ngã ba Huế -> Trường Chinh -> Lê Đại Hành -> Nguyễn Hữu
Thọ -> Duy Tân -> Sân bay và ngược lại.

+ … Trần Đại Nghĩa -> Võ Chí Công -> cầu Nguyễn Tri Phương -> Nguyễn Hữu Thọ -> Duy
Tân -> Sân bay và ngược lại.

Lưu ý: Tùy theo tình hình thực tế lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành cấm đường
hoặc cho phép lưu thông một số đoạn, tuyến để phục vụ công tác dẫn đoàn và nhu cầu giao
thông tạm thời.

2. Về lắp đặt các biển báo cấm, chỉ dẫn phân luồng:

- Đối với các biển báo cấm đỗ xe tạm thời: lắp đặt biển báo cấm đỗ xe tại các nút giao dọc
các tuyến đường.

4/5

Phương án phân luồng giao thông phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017
Thứ bảy, 21 Tháng mười 2017 09:53

- Đối với các biển báo cấm một số phương tiện lưu thông và chỉ dẫn phân luồng giao thông:
lắp đặt tại các nút giao đầu, cuối chính trên các tuyến và các nút giao chính phục vụ hướng dẫn,
phân luồng từ xa, phân luồng gần.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
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