Triển khai thi công Đào rãnh, lắp đặt tiếp địa trên vỉa hè các tuyến đường Yết Kiêu, Ngô Quyền, Cách Mạ
Thứ ba, 28 Tháng mười một 2017 13:36

Hạng mục thi công công trình Đào rãnh, lắp đặt tiếp địa trên vỉa hè các tuyến đường
Yết Kiêu, Ngô Quyền, Cách Mạng Tháng Tám và Trường Sơn triển khai thi công theo Giấy
phép thi công số 1097/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 27/11/2017; cụ thể
như sau:

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

a) Địa chỉ: Số 35 đường Phan Đình Phùng, thành phố Đà Nẵng.

b) Điện thoại liên lạc: 0236.2220.031.

2. Đơn vị thi công: Xí nghiệp Điện Cơ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

a) Địa chỉ liên hệ: Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành
phố Đà Nẵng;

b) Số điện thoại: 0236.2218.318; 0906.437.024.

3. Nội dung thi công: Thi công đào rãnh, lắp đặt tiếp địa tại 05 vị trí:
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a) Vỉa hè phía Đông đường Yết Kiêu trước Trạm Hải quan Tiên Sa, vị trí rãnh tiếp địa ở hai
bên trụ hiện trạng số hiệu 80 XT 478 E12, chiều dài rãnh mỗi bên 06m.

b) Vỉa hè phía Tây đường Ngô Quyền phía Bắc nút giao với đường Hà Thị Thân, vị trí rãnh
tiếp địa ở hai bên trụ hiện trạng số hiệu 50 XT 474 E13, chiều dài rãnh mỗi bên 06m.

c) Vỉa hè phía Bắc đường Cách Mạng Tháng Tám phía Đông nút giao với đường Đỗ Thúc
Tịnh, vị trí rãnh tiếp địa ở hai bên trụ hiện trạng số hiệu 80 XT 478 E12 giữa số nhà 120 - 122,
chiều dài rãnh mỗi bên 06m.

d) Vỉa hè phía Bắc đường Trường Sơn phía Đông nút giao với đường số 3 KCN Hòa Cầm, vị
trí rãnh tiếp địa ở phía Đông trụ hiện trạng số hiệu 27 XT 475 E12 trước số nhà 55, chiều dài
rãnh 12m.

e) Vỉa hè phía Nam đường Trường Sơn phía Đông nút giao với đường số 3 KCN Hòa Cầm, vị
trí rãnh tiếp địa ở phía Đông trụ hiện trạng số hiệu 27A XT 475 E12 giữa số nhà 04 - 06, chiều
dài rãnh 12m.

4. Thời gian thi công: từ ngày 29/11/2017 đến ngày 19/12/2017.

P. QLKCHTGT
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