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Câu 1. Tuyến đường Nguyễn Hữu Dật nối dài qua Duy Tân – Trưng Nữ Vương đến nay vẫn
chưa được làm. Vậy thành phố có chủ trương làm đường này hay không? Nếu có thì bao giờ
khởi công? Đề nghị lãnh đạo thành phố sớm cho cử tri được biết (cử tri phường Hòa Cường
Nam).
Trả lời: Tuyến đường Nguyễn Hữu Dật nối dài tới đường Trưng Nữ Vương (tại vị trí ngã tư
Trưng Nữ Vương – Duy Tân) nằm trong quy hoạch của thành phố và việc xây dựng tuyến đường
này sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong khu vực cũng như cải thiện điều kiện
giao thông của người dân. Tuy nhiên khi triển khai xây dựng sẽ phải thu hồi khu đất hiện đang
do quân đội quản lý (trụ sở Tòa án quân sự và Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5), Sở Giao
thông Vận tải đã đề nghị UBND thành phố xem xét cho chủ trương đầu tư tuyến đường này.
Câu 2. Dự án ngã 3 đường Tiểu La – Núi Thành thi công quá chậm. Đề nghị thành phố đôn
đốc (cử tri phường Hòa Cường Bắc).
Trả lời: Qua kiểm tra thực tế hiện trường, Nhà thầu thi công đã tiến hành hoàn trả mặt đường
bê tông nhựa trước Tết âm lịch, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho các phương tiện
lưu thông trên tuyến.
Câu 3. Việc lập lại trật tự vỉa hè thời gian qua trên địa bàn thành phố tương đối tốt, nhưng
tại sao nhà hàng Memory đường Bạch Đằng thành phố lại giải quyết cho để bàn ghế ở lề đường
dành cho người đi bộ? Việc này cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được xem xét giải
quyết. Đề nghị thành phố kiểm tra, xử lý (cử tri phường Bình Thuận).
Trả lời: Theo đề nghị của Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam về việc được cải tạo vỉa hè,
lát đá Granit chống trượt và lắp đặt các bộ bàn ghế trước Nhà hàng cafe Memory trên đường
Bạch Đằng, UBND thành phố đã có văn bản số 1485/UBND-QLĐTh ngày 18/3/2011 đồng ý
chấp thuận, yêu cầu khi thực hiện phải đảm bảo mỹ quan và không ảnh hưởng đến khu vực
người đi bộ. Sở GTVT đã đề nghị UBND thành phố giao cho UBND quận Hải Châu kiểm tra và
làm việc với Nhà hàng để thực hiện đúng theo nội dung công văn số 1485/UBND-QLĐTh.
Câu 4. Ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Trưng Nữ Vương đã có đèn báo hiệu, nhưng đường không
phân làn nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử
lý (cử tri phường Hòa Thuận Tây).
Trả lời: Nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - Trưng Nữ Vương có góc giao cắt giữa hai tuyến
đường nhỏ, khoảng cách giữa hai vị trí đặt đèn tín hiệu giao thông lớn (khoảng 80m) gây khó
khăn cho các phương tiện lưu thông trong nút. Trong quá trình khai thác, Sở Giao thông Vận tải
đã cho lắp đặt thêm các dải phân cách mềm dẫn hướng cho các phương tiện lưu thông trong
nút. Ngày 11/01/2012, UBND thành phố đã có công văn số 190/UBND-QLĐTh về việc tổ chức
phân làn trên một số đường phố chính, trong đó có tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ. Sở Giao
thông Vận tải sẽ tiến hành nghiên cứu bổ sung thêm các vạch sơn phản quan phân làn trong
nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - Trưng Nữ Vương cho phù hợp với kết cấu và thực tế giao
thông trong nút.
Câu 5. Tuyến đường Nguyễn Thái Học đối diện Nhà hát Trưng Vương chưa có cống thoát
nước, nên thường ngập nước vào mùa mưa; vỉa hè hết sức nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Đề nghị thành phố kiểm tra, xử lý (cử tri phường Hải Châu 1).
Trả lời: UBND thành phố đã đồng ý về quy mô đầu tư xây dựng tuyến mương thoát nước
đường Nguyễn Thái Học tại công văn số 981/UBND-QLĐTư ngày 24/02/2012, trong đó giao cho
Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng làm Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng
công trình Giao thông Công chính điều hành dự án. Hiện nay Ban QLDA đang phối hợp tư vấn
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lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình phê duyệt theo quy định, dự kiến tháng 4/2012 sẽ triển
khai thi công.
Câu 6. Tuyến đường Hải Sơn và tuyến đường Hải Hồ thường xuyên bị ngập nước vào mùa
mưa. Đề nghị thành phố có kế hoạch chỉnh trang (cử tri phường Thanh Bình).
Trả lời: Theo báo cáo của Công ty thoát nước và xử lý nước thải tại công văn số 52/Cty
TN&XLNT ngày 20/2/2012, khu vực tuyến đường Hải Hồ và Hải Sơn có địa hình trũng thấp,
thường xuyên bị ngập khi có mưa lớn kết hợp mực nước sông dâng cao. Hiện nay Sở Tài
nguyên và Môi trường đang triển khai dự án Tuyến mương thoát nước từ đường Hàn Mặc Tử ra
đường Bạch Đằng nối dài (kênh Thuận Phước) để giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực
này, dự kiến đến tháng 5/2012 sẽ thi công hoàn thành dự án.
Câu 7. Ngôi nhà số 2 đường Nguyễn Du nằm trên vỉa hè từ ngày sau giải phóng (1975) đến
nay, nhìn vào thấy mất mỹ quan của một đô thị loại 1. Đề nghị thành phố bố trí cho hộ này
một chỗ ở để giải tỏa ngôi nhà nói trên trả lại vỉa hè cho người đi bộ (cử tri phường Thạch
Thang).
Trả lời: Trường hợp ngôi nhà số 2 đường Nguyễn Du, UBND thành phố đã có công văn số
864/UBND-QLĐTh ngày 20/02/2012 giao UBND quận Hải Châu chủ trì giải quyết các vướng
mắc trường hợp trên. Sở GTVT đã đề nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND quận Hải Châu
kiểm tra giải quyết.
Câu 8. Hiện nay, các công ty viễn thông, điện, nước… thường xuyên đào trên vỉa hè, có khi
ở dưới lòng đường trong thành phố để lắp đặt cáp quang, ống nước, khi lắp trả mặt bằng làm
dối, đường xá gập ghềnh không được như cũ. Đề nghị thành phố giám sát và có phương án chế
tài đối với vấn đề này (cử tri nhiều phường).
Trả lời: Qua kiểm tra thực tế hiện trường một số vị trí đang thi công đào vỉa hè, lòng đường
để lắp đặt hệ thống kỹ thuật ngầm, Sở Giao thông Vận tải đã có công văn nhắc nhở Nhà thầu,
tư vấn giám sát và đơn vị điều hành về việc thực hiện nghiêm túc các nội dung trong giấy phép
thi công. Về lâu dài, Sở Giao thông Vận tải đang dự thảo các nội dung sửa đổi trong Quyết định
số 152/2005/QĐ-UBND ngày 26/10/2005 ban hành quy định về thi công trên đường bộ đang
khai thác trình UBND thành phố Đà Nẵng xem xét phê duyệt. Nội dung điều chỉnh nhằm nâng
cao trách nhiệm của Nhà thầu, Giám sát và Chủ đầu tư trong công tác hoàn trả mặt bằng sau
khi thi công, đề xuất các biện pháp chế tài khi Nhà thầu không thực hiện đúng theo giấy phép
được cấp trong quá trình thi công cũng như bảo hành công trình.
Nguyễn Chánh Đạt
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