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Theo yêu cầu tại Công văn số 1378/UBND-NCPC ngày 24/2/2014 của UBND thành phố
về việc yêu cầu trả lời ý kiến của cử tri trên địa bàn quận Sơn Trà, Sở Giao thông Vận tải
đã tổ chức kiểm tra và xin báo cáo như sau:

1. Nhân dân được biết thành phố có chủ trương xây dựng cầu đi bộ bắt qua sông Hàn. Đề
nghị thành phố cho biết kế hoạch triển khai thực hiện vào thời gian nào (Cử tri cho rằng trong
điều kiện kinh tế còn khó khăn như hiện nay, đề nghị thành phố chưa nên xây dựng cây cầu
này) (Cử tri phường Mỹ An).

Trả lời:

UBND thành phố đã có chủ trương xây dựng cầu đi bộ qua sông Hàn theo hình thức BT tại
Công văn số 1296/UBND-QLĐTh ngày 19/02/2013 và giao Sở Giao thông Vận tải triển khai
công tác chuẩn bị đầu tư công trình.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, ngày 27/02/2014 Sở Giao thông Vận tải đã
phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài
chính, Viện quy hoạch xây dựng, Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng, Hội cầu đường Đà Nẵng họp bàn
về kế hoạch triển khai thực hiện dự án. Tại cuộc họp, các bên đã thống nhất phối hợp với Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang tổ chức Hội thảo phản biện để lấy ý kiến từ các cá nhân,
thành phần khác trên địa bàn thành phố (dự kiến Hội thảo được tổ chức vào đầu tháng 4/2014).
Sau khi có kết quả hội thảo, Sở Giao thông Vận tải sẽ hoàn thiện hồ sơ và báo cáo UBND thành
phố xem xét, quyết định.

2. Tác động của biến đổi khí hậu trên toàn cầu hiện nay diễn biến rất khó lường, trong khi
đó Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đề nghị thành phố sớm
nghiên cứu và có kế hoạch chống kè sạt lở ở tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa (Cử tri phường
Hòa Hải).
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Trả lời:

Công trình đường du lịch ven biển Sơn Trà – Điện Ngọc do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
làm Chủ đầu tư, được triển khai thực hiện theo Quyết định số 10685/QĐ-UB ngày 27/12/2012
của UBND thành phố. Theo hồ sơ dự án, công trình được xây dựng tuyến kè bảo vệ dọc bờ
biển. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, UBND thành phố đã có Quyết định số
4545/QĐ-UBND ngày 06/7/2006 điều chỉnh quy mô dự án, cắt giảm đoạn kè từ Km6+600 –
Km12+883,854.

Qua các đợt mưa bão cuối năm 2013, các vị trí chưa xây dựng kè bị xâm thực nghiêm
trọng, ảnh hưởng đến kết cấu nền mặt đường công trình đường ven biển. Sở Giao thông Vận tải
đã phối hợp với Văn phòng UBND thành phố tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường trong tháng
2/2014 và có văn bản báo cáo UBND thành phố xem xét cho phép đầu tư 1.540m kè để bảo vệ
nền đường với kinh phí thực hiện khoảng 45 tỷ đồng . Kính đề nghị UBND thành phố xem xét
cho ý kiến chỉ đạo.

3. Tuyến cống thoát nước Thọ Quang - Biển Đông đã thực hiện xong phương án 1, hiện
nay đang tạm ngưng đầu tư, nhưng chưa thấy các cấp chính quyền địa phương công khai cho
dân biết các phương án đầu tư tiếp theo. Đề nghị UBND thành phố cho biết tại tuyến cống này
có còn đầu tư nữa hay không? Nếu có thì công khai cho nhân dân được biết (Cử tri phường Thọ
Quang).

Trả lời:

Tuyến cống thoát nước Thọ Quang - Biển Đông đã được đầu tư giai đoạn 1 trong dự án Đầu
tư cơ sở hạ tầng ưu tiên. Giai đoạn 2 của dự án đã được UBND thành phố thống nhất đưa vào
Hợp phần 1, dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng. Hiện nay Sở Giao thông Vận tải đã
chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên khẩn trương lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật công

2/6

Trả lời ý kiến cử tri Quận Sơn Trà
Thứ năm, 03 Tháng tư 2014 14:41

trình để triển khai thi công vào tháng 3/2015.

Rút kinh nghiệm từ việc đầu tư Giai đoạn 1 của tuyến cống, Sở Giao thông Vận tải kính đề
nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm triển khai công tác giải phóng đền bù,
kịp thời bàn giao mặt bằng cho công trình đúng tiến độ.

4. Qua cơn bão số 11, một số đoạn bờ kè chắn sóng trên tuyến đường Hoàng Sa từ phường
Thọ Quang đến phường Phước Mỹ đã bị sạt lỡ, hư hại nhiều. Đề nghị thành phố quan tâm
khắc phục và làm kè chắn sóng toàn tuyến (Cử tri phường Mân Thái, phường Thọ Quang,
phường Phước Mỹ).

Trả lời:

Đã trả lời tại Câu 2.

5. Đề nghị UBND thành phố quan tâm sớm lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút
giao thông đường Ngô Quyền và đường Võ Văn Kiệt (Cử tri phường An Hải Tây).

Trả lời:

Qua kiểm tra thực tế, nút giao thông Ngô Quyền - Võ Văn Kiệt đã được bố trí đầy đủ hệ
thống tổ chức giao thông (đảo vòng xuyến, biển báo, vạch sơn tổ chức giao thông…), đảm bảo
an toàn giao thông nên việc lắp đặt đèn tín hiệu tại vị trí này là chưa cần thiết.
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6. Đoạn đường ở số nhà 1025, đường Ngô Quyền bị ngập một đoạn khoảng 01 km vào mùa
mưa và đoạn đường Lương Thế Vinh từ số nhà 35 đến giáp địa bàn phường Phước Mỹ chưa có
cống thoát nước, nên vào mùa mưa gây ngập úng, ô nhiễm môi trường. Đề nghị thành phố
xem xét xử lý (Cử tri phường An Hải Đông).

Trả lời:

Sở Giao thông Vận tải đã có Công văn số 589/SGTVT-KH ngày 05/3/2014 đề nghị Công ty
Quản lý thoát nước và lý nước thải kiểm tra và xử lý theo chức năng nhiệm vụ được giao, báo
cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân, UBND thành phố Đà Nẵng .

7. Đường Chu Huy Mân, Cổ Mân 8 đã xây dựng xong từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa làm
bồn hoa, cây xanh nên các hộ dân ở các khu vực lân cận đem rác thải, xà bần đến đổ và tập kết
đã gây nên tình trạng mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND thành phố
quan tâm sớm làm bồn hoa, trồng cây xanh để bảo vệ môi trường (Cử tri phường Mân Thái,
phường Nại Hiên Đông).

Trả lời:

- Về tuyến đường Cổ Mân 8: Đây là tuyến đường nằm trong khu dân cư do UBND quận Sơn
Trà quản lý. Ngày 05/3/2014, Sở Giao thông Vận tải đã có Công văn số 591/SGTVT-KH đề
nghị UBND quận Sơn Trà kiểm tra xử lý theo thẩm quyền, báo cáo kết quả thực hiện cho Hội
đồng nhân dân, UBND thành phố Đà Nẵng (đính kèm văn bản số 591/SGTVT-KH ngày
05/3/2014).

- Về tuyến đường Chu Huy Mân: Qua kiểm tra thực tế, tuyến đường Chu Huy Mân đã được
đầu tư hệ thống cây xanh bóng mát trên vỉa hè. Riêng dải phân cách giữa đường rộng 6,0m
chưa được đầu tư cây xanh cảnh quan, do đó xuất hiện tình trạng người dân ở các khu vực lân
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cận đem rác thải, xà bần đến đổ, làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Sở Giao thông
Vận tải cũng đã chỉ đạo Công ty Quản lý Cầu đường nhiều lần tổ chức dọn dẹp vệ sinh và xúc
dọn giá hạ rác thải trên tuyến, tuy nhiên tình trạng người dân đem rác thải, xà bần đến đổ vẫn
tái diễn.

Sở Giao thông Vận tải nhận thấy hiện nay mật độ dân cư trên tuyến đường còn thấp, chưa
cần thiết phải đầu tư hệ thống bồn hoa cây xanh cảnh quan trên dải phân cách như kiến nghị
của cử tri.

Do vậy, Sở Giao thông Vận tải kính đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo UBND quận
Sơn Trà, UBND phường Mân Thái tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong
khu vực cùng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu vực đồng thời tổ chức kiểm tra, xử
phạt các trường hợp cố tình vi phạm.

8. Hệ thống cống thoát nước của đường Phó Đức Chính đã xuống cấp, không đảm bảo thoát
nước khi trời có mưa, nên thường xuyên tràn ra mặt đường, gây ngập nước trên tuyến đường
này. Đề nghị UBND thành phố quan tâm đầu tư lại hệ thống cống nói trên (Cử tri phường Mân
Thái).

Trả lời:

Về việc cải tạo nâng cấp tuyến đường Phó Đức Chính, Sở Giao thông Vận tải đã có Công
văn số 600/SGTVT-KH ngày 05/3/2014 báo cáo và đề nghị UBND thành phố xem xét cho chủ
trương đầu tư công trình . Kính đề nghị UBND thành phố xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

9. Bến xe Đà Nẵng hiện nay xảy ra tình trạng tranh giành khách, lộn xộn diễn ra với tần suất
ngày càng nhiều. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải
quyết (Cử tri phường Thọ Quang).
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Trả lời:

Theo báo cáo số 122/CV-CT ngày 13/3/2014 của Công ty CP Vận tải và Quản lý bến xe Đà
Nẵng, trong thời gian qua Công ty luôn bố trí lực lượng chuyên trách trực 24/24, tổ chức niêm
yết sơ đồ và danh sách phòng vé, kịp thời xử lý việc tranh giành khách, cò mồi vé…, không để
xảy ra tình trạng lộn xộn, tranh giành khách, làm mất trật tự như ý kiến phản ánh của cử tri.

Nguyễn Chánh Đạt
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