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Câu 1. Đề nghị thành phố cho chủ trương giảm, miễn vé xe buýt cho sinh viên khi thay đổi
địa điểm học mới ở xã Hòa Quý (cử tri phường Bình Hiên).
Trả lời: Hiện nay Sở Giao thông Vận tải đang quản lý tuyến xe buýt số 1 (Đà Nẵng – Hội An)
đi ngang qua vị trí dự kiến xây dựng Làng Đại học Đà Nẵng nằm trên địa phận 2 xã Hòa Quý,
Hòa Hải. Theo quy định, cước phí xe buýt do các công ty khai thác tự đề xuất và hiện nay
UBND thành phố không hỗ trợ kinh phí cho hoạt động vận tải hành khách công cộng. Trong
tương lai khi Làng Đại học Đà Nẵng hoàn thành và đưa vào hoạt động, Sở Giao thông Vận tải
sẽ nghiên cứu đề xuất UBND thành phố mở rộng quy mô tuyến xe buýt hiện trạng và có biện
pháp hỗ trợ trực tiếp cho sinh viên học sinh.
Câu 2. Đề nghị thành phố cho lắp đặt đầy đủ hệ thống đèn, biển báo hiệu tại các ngã ba,
ngã tư cũng như tại các tuyến đường mới trên địa bàn quận để góp phần đảm bảo an toàn giao
thông (cử tri phường Khuê Mỹ, Hòa Hải).
Trả lời: Trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, đa số các nút giao thông đều được tổ chức giao
thông bằng hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch phân làn hoặc đảo dẫn hướng. Sở Giao thông vận
tải sẽ nghiên cứu, xem xét trong quá trình khai thác các tuyến đường, trình UBND thành phố bố
trí hệ thống đèn giao thông tại các vị trí cần thiết.
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