Trả lời ý kiến cử tri Quận Hải Châu
Thứ năm, 03 Tháng tư 2014 14:59

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 Hải Châu, Sở Giao thông Vận tải
đã tổ chức kiểm tra và xin báo cáo như sau:

1. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cho sửa lại cống thoát nước, nước thải và lát nền vỉa
hè trước nhà số 133, 135 đường Cách mạng tháng 8 vì ở đây thường bị ngập nước và vỉa hè
bị hư hại nặng (Cử tri phường Hòa Cường Nam).

Trả lời:

- Về việc sửa chữa hệ thống thoát nước: 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.

- Về việc sửa chữa hệ thống vỉa hè: Qua kiểm tra thực tế, không có số nhà 133, 135 đường
Cách Mạng Tháng Tám. Tại vị trí nhà 131 đường Cách mạng tháng 8, vỉa hè bị hư hỏng sụt
lún khoảng 2m. Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị liên quan sửa chữa, hoàn thành
vào ngày 15/3/2014.

2. Đề nghị UBND thành phố cho lát vỉa hè, bắt đèn điện chiếu sáng tuyến đường Thăng
Long (Cử tri phường Hòa Cường Nam).

Trả lời:
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- Về việc lát gạch vỉa hè trên tuyến: Vỉa hè đường Thăng Long thuộc dự án Đường ven
sông Tuyên Sơn – Túy Loan, hiện nay đã được lát gạch đoạn từ cầu Tuyên Sơn – cầu Hòa
Xuân. Riêng đoạn từ cầu Hòa Xuân đến cầu Đỏ mới lát gạch phía vỉa hè khu vực dân cư, phần
vỉa hè bờ sông chưa được UBND thành phố xem xét bố trí kinh phí thực hiện. Sở Giao thông
Vận tải đã chỉ đạo Công ty Quản lý Cầu đường tăng cường công tác dọn dẹp mặt bằng, phát
quang cây cỏ để đảm bảo mỹ quan đô thị đồng thời kính đề nghị UBND thành phố sớm có chỉ
đạo về việc lát gạch vỉa hè đoạn tuyến nêu trên.

- Về việc bắt đèn điện chiếu sáng: Qua kiểm tra thực tế công trình và báo cáo số 35/BC-Cty
ngày 10/3/2014 của Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng, hiện nay trên tuyến đã được lắp
đặt đầy đủ hệ thống điện chiếu sáng.

3. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan điều chỉnh lại tín hiệu đèn
điều khiển giao thông tại một số tuyến đường trong thành phố, vì rất lãng phí điện khi đêm
khuya hoặc sáng sớm người tham gia giao thông ít, đường vắng nhưng đèn tín hiệu điều khiển
giao thông vẫn hoạt động (Cử tri phường Hòa Cường Nam).

Trả lời:

Hiện nay hoạt động của đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố bắt đầu từ 06h đến
22h hàng ngày. Từ 22h đến 06h sáng hôm sau hoạt động theo chế độ nháy vàng cảnh báo.
Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, do có sự cố kết nối giữa một số vị trí hệ thống đèn giao
thông với Trung tâm điều khiển hệ thống nên xảy ra hiện tượng không tự thay đổi chu kỳ đèn.
Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Trung tâm điều hành đèn tín hiệu và Vận tải công cộng phối
hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và khắc phục nguyên nhân sự cố. Trong quá trình chờ xử
lý, Trung tâm điều hành đèn tín hiệu và Vận tải công cộng cũng đã triển khai việc chuyển chế
độ bằng thủ công tại các vị trí nêu trên.

4. Nút giao thông ngã tư Trần Phú - Lê Duẫn (gần cầu Sông Hàn) thường xuyên xảy ra tai
nạn. Đề nghị UBND thành phố có giải pháp khắc phục (Cử tri phường Bình Hiên).
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Trả lời:

Nút giao thông ngã tư Trần Phú - Lê Duẩn (đầu cầu Sông Hàn) nằm trong dự án cải thiện
giao thông đô thị thành phố Đà Nẵng đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số
288/QĐ-UBND ngày 13/01/2014, nguồn vốn do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ, cụ
thể:

- Chủ đầu tư: Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

- Bổ sung hệ thống camera nhiệt phát hiện phương tiện giao thông tại mỗi hướng, tích hợp
với tủ điều khiển giao thông hiện có tự động điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông theo thời
gian thực, phù hợp với lưu lượng giao thông tại nút, tính toán phối hợp pha đèn giữa các nút giao
nhằm tối ưu hóa chu kỳ đèn.

- Bố trí hệ thống đảo tạm, lắp ghép nhằm mục đích phân làn xe rẽ phải và giảm khoảng cách
giữa các vạch dừng.

- Bố trí các làn xe rẽ phải trước khi đến vạch dừng chờ tại các hướng trước khi vào nút.

Dự kiến công trình sẽ được khởi công trong Quý 2/2014 và hoàn thành vào cuối năm 2014.

5. Để giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông và giảm số lượng các loại xe gắn máy, đề

3/5

Trả lời ý kiến cử tri Quận Hải Châu
Thứ năm, 03 Tháng tư 2014 14:59

nghị UBND thành phố có chủ trương triển khai tuyến xe Bus ngang để phục vụ nhu cầu đi lại
của nhân dân (Cử tri phường Thạch Thang).

Trả lời:

Hiện nay Sở Giao thông Vận tải đang triển khai xây dựng phương án triển khai 05 tuyến xe
buýt theo hướng xã hội hóa, trong đó các tuyến số 5, 7, 11, 12 có lộ trình chạy trên các tuyến
đường nội thị như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Chí Thanh, Lê Lợi, Quang Trung, Đống Đa.
Dự kiến trong tháng 4/2014, Sở Giao thông Vận tải sẽ trình UBND thành phố xem xét phê duyệt
đề án, làm cơ sở triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải cũng đang triển khai dự án xe buýt nhanh (BRT) thuộc dự
án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng, dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2017.

6. Hiện nay cầu Rồng bị rạn nứt. Đề nghị UBND thành phố đi kiểm tra, xử lý kịp thời (Cử
tri phường Hải Châu 1).

Trả lời:

Dự án Cầu mới qua Sông Hàn đã được khởi công ngày 19/7/2009, thi công hoàn thành vào
ngày 29/3/2014 và hiện nay đang trong thời gian bảo hành công trình.

Các vết nứt do cử tri phản ánh đều đã được phát hiện và theo dõi từ khi bắt đầu khai thác
cho đến nay. Các vết nứt này chủ yếu xuất hiện tại vị trí tiếp giáp giữa dầm và ụ chân vòm, đều
thuộc phạm vi kết cấu bê tông cốt thép thường, có chiều rộng vết nứt nằm trong giới hạn cho
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phép. Và theo lời mời của Sở Giao thông Vận tải, trong tháng 11/2013 các chuyên gia của Hội
cầu đường và Khoa cầu đường Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã kiểm tra và kết luận các
vết nứt này không có gì bất thường, không ảnh hưởng đến việc khai thác vận hành cầu.

Sở Giao thông Vận tải cũng đã đã chỉ đạo Nhà thầu hoàn thành việc xử lý các vết nứt trong
tháng 3/2014, nhằm ngăn ngừa sự ảnh hưởng xâm thực của môi trường đến chất lượng kết cấu
bê tông, đảm bảo mỹ quan công trình.

Nguyễn Chánh Đạt
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