Triển khai thi công hạng mục Xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn quận Sơn Trà, quận
Thứ năm, 05 Tháng bảy 2018 09:50

Hạng mục thi công Xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn quận Sơn
Trà, quận Ngũ Hành Sơn đợt 1 năm 2018 và cấm đỗ xe đường Hoàng Diệu (khu vực chung
cư chợ mới) triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 498/GP-SGTVT do Sở Giao
thông vận tải cấp ngày 04/7/2018; cụ thể như sau:

1. Cấp cho:

a) Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA Xây dựng & Bảo trì hạ tầng giao thông.

- Địa chỉ: Số 606 đường 2 Tháng 9, thành phố Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0236.3786.386; 0915.354.655.

b) Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Xây dựng công trình & Phát triển giao thông Thanh Vũ.

- Địa chỉ: Số 59 đường Lê Văn Linh, thành phố Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0905.653.555; 0905.314.866.

2. Nội dung thi công:
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a) Quận Sơn Trà:

- Nút giao đường Võ Nguyên Giáp - Trần Hữu Tước: Lắp đặt cọc su mềm tại đầu dải
phân cách đường Võ Nguyên Giáp về phía nút giao Trần Hữu Tước khoảng 20m và lắp đặt 01
trụ đèn nhấp nháy ánh sáng vàng kèm biển báo “Chú ý quan sát” đường Võ Nguyên Giáp
hướng Sơn Trà đi Quảng Nam.

- Nút giao thông Hà Kỳ Ngộ - Vương Thừa Vũ - Hồ Nghinh: Lắp đặt 04 biển báo “Đi chậm,
chú ý quan sát” theo hướng lưu thông vào nút giao và bổ sung các vạch sơn dẫn hướng trong
phạm vi nút giao.

- Nút giao đường Hồ Nghinh - Đông Kinh Nghĩa Thục: Lắp đặt 04 biển báo “Đi chậm, chú
ý quan sát” theo hướng lưu thông vào nút giao, bổ sung 01 trụ điện chiếu sáng cao 11m cần
đèn đôi tại nút giao.

- Nút giao đường Hồ Nghinh - Morrison: Lắp đặt 04 biển báo “Đi chậm, chú ý quan sát” theo
hướng lưu thông vào nút giao, bổ sung các vạch sơn dẫn hướng và bổ sung 02 trụ điện chiếu
sáng cao 11m tại nút giao, trong đó 01 trụ cần đèn đôi và 01 trụ cần đèn đơn.

- Nút giao thông Trần Nhân Tông - Bình Than: Lắp đặt 04 biển báo “Đi chậm, chú ý quan sát”
theo hướng lưu thông vào nút giao và bổ sung các vạch sơn dẫn hướng trong phạm vi nút giao.

- Nút giao thông Nguyễn Trung Trực - Ngô Quyền: Lắp đặt 01 biển báo “Đi chậm, chú ý quan
sát” trên đường Nguyễn Trung Trực theo hướng lưu thông vào nút giao và bổ sung vạch sơn dẫn
hướng trong phạm vi nút giao.
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- Tại các nút giao Lý Đạo Thành - Chu Huy Mân, Phạm Cự Lượng - Lê Hữu Trác, Hồ
Thấu - Hà Kỳ Ngộ: Bổ sung vạch sơn dẫn hướng trong phạm vi nút giao.

- 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.

b) Quận Ngũ Hành Sơn:

- Nút giao Lê Văn Hiến - Trần Quốc Hoàn - Lương Thúc Kỳ: Kéo dài hai đầu dải phân cách
đường Lê Văn Hiến bằng các cấu kiện đảo mềm lắp ghép dài khoảng 8,0m, bổ sung 02 vạch
dẫn hướng (hướng Lê Văn Hiến, Trần Quốc Hoàn rẽ trái), lắp đặt 03 trụ đèn nháy vàng kèm
biển báo “Chú ý quan sát” hai hướng lưu thông vào nút trên đường Lê Văn Hiến và trên đường
Trần Quốc Hoàn, lắp đặt 01 biển báo “Đi chậm, chú ý quan sát” theo hướng lưu thông vào nút
trên đường Lương Thúc Kỳ.

- Nút giao Đặng Thái Thân - Nguyễn Văn Nguyễn - Lê Văn Hiến: Lắp đặt 01 biển “Đi
chậm, chú ý quan sát” theo hướng lưu thông vào nút trên đường Đặng Thái Thân, sơn trắng
đỏ đảo giao thông và hai đầu dải phân cách trên đường Lê Văn Hiến.

- Nút giao Lê Văn Hiến - Huyền Trân Công Chúa: Sơn trắng đỏ hai đầu dải phân cách trên
đường Lê Văn Hiến, bổ sung vạch dẫn hướng trong phạm vi nút giao và lắp đặt 03 trụ đèn
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nháy vàng kèm biển báo “Chú ý quan sát” trên 03 hướng lưu thông vào nút giao.

- Khu vực cuối đường Bà Huyện Thanh Quan: Lắp đặt 04 biển báo “Đi chậm, chú ý quan
sát” theo hướng lưu thông vào nút tại nút giao Bà Huyện Thanh Quan - Mỹ Đa Đông 12 và di
dời trụ đèn nháy vàng hiện trạng về phía Nam trên đường Võ Nguyên Giáp tại nút giao Bà
Huyện Thanh Quan.

- Khu vực đường Võ Nguyên Giáp giao các đường vào khu Crowne plaza: Lắp đặt biển
báo STOP kết hợp vạch dừng tại 03 đường từ khu Crowne Plaza lưu thông ra Võ Nguyên
Giáp, lắp đặt cọc su mềm tim đường Võ Nguyên Giáp tại vị trí giao với 03 cổng vào khu
Crowne Plaza để tránh tình trạng rẽ sớm (chiều dài lắp đặt mỗi bên đường 15m), 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).

- Bổ sung các cụm vạch sơn người đi bộ qua đường trên đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp
để đảm bảo ATGT.

c) 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 nhằm chống ùn tắc.

3. Thời gian thi công: từ ngày 05/7/2018 đến ngày 31/7/2018.

P. QLKCHTGT
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