Trả lời ý kiến cử tri quận Thanh Khê
Thứ sáu, 03 Tháng sáu 2011 17:36

Câu 1. Đường Dũng Sỹ Thanh Khê, cống mất nắp đanh gây nguy hiểm cho người đi đường.
Đề nghị các cơ quan chức năng sớm lắp đặt (cử tri phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê).
Trả lời:
Công ty Quản lý thoát nước và xử lý nước thải đã tiến hành kiểm tra sửa chữa lắp đặt lại
các tấm đan hỏng.
Câu 2. Khu vực ngã ba cuối đường Kỳ Đồng phường Thanh Khê Đông mưa ít cũng bị ngập
nặng gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân đặc biệt là gây nguy hiểm cho các em học
sinh. Đề nghị các ngành chức năng sớm xử lý (cử tri phường Thanh Khê Đông, quận Thanh
Khê).
Trả lời:
Tại vị trí ngã ba cuối đường Kỳ Đồng phường Thanh Khê Đông có ít cửa thu nước nên
nước rút chậm khi trời mưa. Công ty Quản lý thoát nước và xử lý nước thải đã phối hợp với
UBND quận Thanh Khê kiểm tra đề xuất UBND thành phố tạm thời mở thêm 04 cửa thu nước
để đảm bảo thoát nước trong mùa mưa năm 2011.
Câu 3. Đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Dũng Sỹ Thanh Khê và Lý
Thái Tông để giảm thiểu tai nạn giao thông (cử tri phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê).
Trả lời:
Qua kiểm tra thực tế, Sở Giao thông vận tải nhận thấy đây là khu vực tập trung nhiều
trường học và khu dân cư, có lưu lượng xe đi lại tương đối lớn, khá nguy hiểm cho người tham
gia lưu thông. Sở Giao thông vận tải đã đề xuất UBND thành phố sớm cho chủ trương lắp đặt hệ
thống đèn nhấp nháy ánh sáng vàng sử dụng năng lượng mặt trời tại khu vực này.
Câu 4. Nút giao thông nhà ga Thanh Khê, ngã ba Huế vào giờ cao điểm luôn kẹt xe, đề
nghị thành phố sớm giải quyết vấn đề này nhằm giảm thiểu tai nạn gia thông cũng như giải
quyết tình trạng kẹt xe cho người tham gia giao thông (cử tri quận Thanh Khê).
Trả lời:
- Về nút giao thông nhà ga Thanh Khê: Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các đơn vị
liên quan kiểm tra và đã có công văn số 1788/SGTVT-QLGTĐT ngày 19/10/2010 đề nghị Tổng
công ty Đường sắt Việt Nam xem xét, điều chỉnh và có phương án dừng tránh tàu (đặc biệt là
tàu hàng) cho phù hợp với giờ cao điểm tại khu vực này, tránh gây ách tắc giao thông. Hiện nay
đang chờ ý kiến trả lời của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
- Về nút giao thông ngã ba Huế: Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định số
1004/QĐ-BGTVT ngày 16/4/2010 cho phép lập dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức
tại khu vực Nút ngã ba Huế từ nguồn vốn Trung ương. Hiện nay đồ án kiến trúc công trình đã
được thông qua, Ban Quản lý dự án Cầu Rồng đang lập dự án xây dựng trình phê duyệt và đề
nghị Bộ Giao thông vận tải bố trí kinh phí xây dựng. Dự kiến công trình triển khai thi công trong
năm 2012 và hoàn thành trong năm 2015.
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