Trả lời ý kiến cử tri Quận Ngũ hành Sơn và Huyện Hòa Vang
Thứ năm, 03 Tháng tư 2014 14:52

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 Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa
Vang, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức kiểm tra và xin báo cáo như sau:

I. Phản ánh của cử tri trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn

1. Hệ thống thoát nước qua đường Nguyễn Duy Trinh chưa được khơi thông, việc thi công
cống thoát nước trên tuyến đường này không theo thực tế mà chủ yếu theo thiết kế. Do vậy, vào
mùa mưa các hộ dân nằm phía đông tuyến đường đều bị ngập. Đề nghị thành phố quan tâm
kiểm tra và có hướng xử lý cho phù hợp (Cử tri phường Hòa Hải).

Trả lời:

Để giải quyết thoát nước chống ngập úng khu vực phía đông tuyến đường Nguyễn Duy Trinh,
UBND thành phố đã có Thông báo số 199/TB-VP ngày 21/6/2013 giao nhiệm vụ cho các đơn
vị, cụ thể:

- UBND quận Ngũ Hành Sơn chủ trì, phối hợp Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải tổ chức
nạo vét khơi thông thượng lưu tuyến mương đất hiện trạng nối từ Huyền Trân Công Chúa đến
tuyến cống qua đường Nguyễn Duy Trinh.

- Ban QLDA DA ĐTXD Công trình GTCC (điều hành dự án Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn
Duy Trinh do Sở Giao thông Vận tải làm Chủ đầu tư) tổ chức nạo vét tuyến cống qua đường
Nguyễn Duy Trinh.
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- Ban QLDA Hạ tầng giao thông Đô thị (điều hành dự án Khu TĐC Đông Hải do Sở Xây
dựng làm Chủ đầu tư) tổ chức nạo vét tuyến mương nối từ đường Nguyễn Duy Trinh đến sông
Cổ Cò.

Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Ban QLDA DA ĐTXD Công trình GTCC triển
khai thi công hoàn thành tuyến cống qua đường Nguyễn Duy Trinh theo thiết kế đồng thời đẩy
nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng Hệ thống mương thoát nước từ đường Huyền Trân
Công Chúa ra sông Cổ Cò thuộc Hợp phần 1, Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

Do đó, Sở Giao thông Vận tải kính đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND quận
Ngũ Hành Sơn, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra và triển khai nạo vét thượng, hạ
lưu tuyến cống qua đường Nguyễn Duy Trinh, đảm bảo thoát nước cho khu vực trong mùa mưa
năm 2014.

2. Cống thoát nước từ đường Huyền Trân Công chúa ra cầu Biện đã được đưa vào Dự án
phát triển bền vững do Ban Quản lý dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên làm chủ đầu tư. Đề nghị thành
phố cho biết thời gian hoàn thành dự án này (Cử tri phường Hòa Hải).

Trả lời:

Đã trả lời tại Câu số 1.

3. Đề nghị thành phố quan tâm lắp đặt hệ thống tín hiệu giao thông tại nút giao thông trước
cổng trường Đại học Việt - Hàn để đảm bảo giao thông khu vực này (Cử tri phường Hòa Quý).
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Trả lời:

Qua kiểm tra thực tế, việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu tổ chức giao thông tại vị trí nút giao
nút giao thông trước cổng trường Đại học Việt - Hàn là không cần thiết. Về vấn đề này, Sở Giao
thông Vận tải cũng đã có báo cáo và được UBND thành phố thống nhất tại Công văn số
10887/UBND-QLĐTh ngày 07/12/2013; trong đó chỉ cho phép lắp đặt bổ sung 02 biển báo “Đi
chậm” tại vị trí nút giao này. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Giao thông Vận tải
đã hoàn thành việc lắp đặt bổ sung 02 biển báo nêu trên trong tháng 12/2013.

II. Phản ánh của cử tri trên địa bàn huyện Hòa Vang

1. Đề nghị UBND thành phố bố trí thêm một tuyến xe Bus chạy từ bến xe Đà Nẵng đi các xã
cánh bắc huyện Hòa Vang như xã Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Bắc... nhằm tạo điều kiện cho nhân
dân các xã đi lại thuận lợi (Cử tri phường Hòa Khánh Bắc).

Trả lời:

Hiện nay Sở Giao thông Vận tải đang kêu gọi các đơn vị đầu tư theo hướng xã hội hóa tuyến
xe buýt R14 (từ Công viên 29/3 đi khu công nghệ thông tin) theo quy hoạch phát triển tuyến xe
buýt đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 8087/QĐ-UBND ngày 19/11/2013.
Sau khi hoàn thành, tuyến xe buýt này sẽ góp phần phục vụ giao thông cho người dân dọc
đường tránh Nam Hải Vân thuộc các xã Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Bắc.

2. Đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường ĐT 605 nối dài để đảm bảo
cho giao thông và ổn định đời sống nhân dân (Cử tri xã Hoà Tiến).
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Trả lời:

Tuyến đường ĐT605 có chiều dài 5.693m, điểm đầu giáp với QL1A, điểm cuối giáp địa phận
tỉnh Quảng Nam, gồm 02 đoạn:

- Đoạn tuyến từ Quốc lộ 1 đến chợ Lệ Trạch: Dài 4.085m, đã thi công hoàn thành năm 2012.

- Đoạn tuyến từ chợ Lệ Trạch đến cuối tuyến (giáp Quảng Nam): Đã hoàn thành công tác
giải phóng mặt bằng và thảm mặt đường bê tông nhựa trong tháng 3/2014. Hiện nay Sở Giao
thông Vận tải đang chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thi công hoàn thiện vỉa hè và các
hạng mục còn lại trong tháng 5/2014.

3. Đề nghị thành phố quan tâm khi thiết kế đường vành đai thành phố thì nên xây dựng
nhiều cầu, cống khẩu độ lớn để thoát nước (Cử tri xã Hoà Phong).

Trả lời:

Tuyến đường vành đai phía Nam thuộc Hợp phần 3, dự án phát triển bền vững thành phố Đà
Nẵng với tổng chiều dài 8,13 km, chiều rộng Bn = 39m. Trong quá trình lập hồ sơ thiết kế cơ sở,
Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu Tư vấn tính toán và bố trí hệ thống cầu cống đảm bảo việc
thoát nước, cụ thể:

- Bố trí 03 cầu lớn là cầu Quá Giáng (dài 118,3m), cầu Tây Tịnh (dài 35,1m) và cầu Sông
Yên (dài 201,8m).
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- 13 cống hộp khẩu độ từ 2,5mx2,5m đến 3x(3,5mx3,5m).

- 15 cống tròn D150 cm đến 2xD150 cm.

Trong quá trình lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình, Sở Giao thông Vận tải sẽ phối
hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tính toán cụ thể từng vị trí và khẩu độ cầu cống, đảm bảo
việc thoát nước trong quá trình vận hành khai thác công trình.

4. Đề nghị thành phố quan tâm kè 2 bên đường từ Hoà Phong đi Hoà Tiến và thiết kế xây
dựng thêm cầu, cống để hạn chế việc ngăn dòng nước gây sạt lở 2 bên đường (Cử tri xã Hoà
Tiến, xã Hòa Phong).

Trả lời:

UBND thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương đầu tư công trình tại Công văn số
11179/UBND-QLĐTư ngày 13/12/2013. Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng phương án gia cố
mái taluy nền đường phía hạ lưu và bổ sung cống trên tuyến, báo cáo UBND thành phố tại
Công văn số 765/SGTVT-GĐ&QLCLCT ngày 19/3/2014. Kính đề nghị UBND thành phố sớm
xem xét và có ý kiến chỉ đạo.

5. Đề nghị thành phố sớm lắp đặt hệ thống tín hiệu giao thông trên đoạn đường Phạm Hùng
(Cử tri xã Hoà Châu).
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Trả lời:

Ngày 18/3/2014, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với UBND xã Hòa Châu kiểm tra hiện
trường theo kiến nghị của cử tri. Qua khảo sát, vị trí nút giao cử tri đề nghị lắp đặt hệ thống
đèn tín hiệu có mật độ phương tiện lưu thông chưa cao, đồng thời đã được bố trí đầy đủ hệ
thống vạch sơn, biển báo tổ chức giao thông nên việc lắp đặt đèn tín hiệu chưa thực sự cần
thiết. Trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục theo dõi và đề xuất phương án lắp
đặt tại vị trí này nếu cần.

Nguyễn Chánh Đạt
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