Sở Giao thông vận tải chủ động nghiên cứu, kêu gọi đầu tư xã hội hóa các bãi đỗ xe trên địa bàn thành ph
Thứ ba, 12 Tháng sáu 2018 15:27

Vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản đồng ý chủ trương kêu gọi đầu tư
các bãi đỗ xe theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải
và Sở Kế hoạch và Đầu tư trong đó thống nhất phương án gộp các bãi đỗ xe thành 01 gói
thầu lớn tổ chức đấu thầu công khai để lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực. Các bãi đỗ xe
dự kiến kêu gọi đầu tư tập trung ở khu vực trung tâm thành phố và khu vực ven biển. Đây
là những khu vực có tình trạng ùn tắc giao thông do phương tiện đậu đỗ trên lòng đường,
dẫn đến hạn chế, khó khăn khi lưu thông, như: khu vực đường Trường Sa - Võ Nguyên
Giáp (02 vị trí, tổng diện tích 6.810m2), khu đất 166 đường Hải Phòng (5.454,91m2), 10 Lý
Thường Kiệt (615,1m2), 172 Nguyễn Chí Thanh (1.903 m2), khu đất A2 góc đường Nguyễn
Văn Linh – Hoàng Diệu (2.585 m2), 92 Điện Biên Phủ (1.490 m2).

(Hình ảnh bản đồ sơ họa các vị trí bãi đỗ xe tại đ&acirc;y )

Hiện Sở GTVT đã có văn bản gửi Sở KHĐT để công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư đồng
thời giao Phòng Kế hoạch Đầu tư (0236.3826088, 0905.300.287) tham mưu triển khai các thủ
tục pháp lý có liên quan theo quy định; chủ động tổng hợp cung cấp thông tin cho các nhà đầu
tư có quan tâm đề xuất dự án.
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