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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM

UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG
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Dc 1p - Tr do - Hnh phüc

/UBND-SGTVT

Dà Näng, ngày o tháng I nàm 2019

V/v lien quan dn süa cha via he
san canE quan ththng Nhu Nguyt

KInh g11i: S& Giao thông V.n tài
Xét ni dung Cong van s 2819/SGTVT-K}i ngày 28/6/20 19 ci:ia S& Giao
thông Vn tâi v vic si:ra cha các hu hông, sit liin trên via h, san cânh quan
phIa DOng dung Nhu Nguyt (dmnh kern); Chü tjch UBND thành ph có kin
nhu sau:
1. Th6ng nht sira chQa các hu hông, sit ln trén via he, san cãnh quan
phia Dông duông Nhu Nguyt, phung Thun Phuó'c, qun Hái Châu theo
phuong an d xut cüa S Giao thông Vn tâi v&i quy mô nhi.r sau:
- Tháo do via he kt c.0 dá granit vii din tIch hix hông khoâng 410 m2;
v sinh khe i(in, thi cong Ió'p vt 1iu chèn khe, trãi vài dja k9 thut, thay th t.ng
l9c ngugc, dp d.t sau krng tu1ng kè và hoàn trã via he theo kt cu hin trng.
- Kinh phi xây dijng không qua 763.000.000 dng (Bay tram sáu mu'cri ba
triçu d&ig) sü dung tr ngun vn sr nghip giao thông nAm 2019.
2. Giao S Giao thông V.n tái can cir chü trucmg nêu trên, to chirc thârn
dnh h sa và trin khai thirc hin theo diing quy djnh.
Nhn duc Cong van nay, yêu cu Thu trix&ng các dan vj lien quan trin
khai thuc hin./
Ncri nhin:
- Niur trên;
- CVP và các PVP Doàn DBQH,
HDND Va UBND TP;
- SôTài chInh;
- Liju: VT, DTDT SGTVT

DrgViêt Dung

UBND TRAIH PHO DA NANG
S1 GIAO THÔNG V4N TAT

CONG HOA xA HOT CffJ NGHLA VJT NAM
DQc 1p - Tr do - Hnh phñc

S1 /SGTVT-KH
V/v lien quan dn s1ra cha via he
san cãth quan thxông Nhix Nguyt

Dà Náng, ngày'tháng 6 nám 2019

Kfnh gi'ri: UBND thành pM Dà Nkg
Xét các báo cáo d xut cüa Cong ty quãn 1 Cu dithng thành pM Dà
N.ng v vic. si'ra bhQa các hu hông, sit lin trên via he, san cánh quan phia
Dông duôn Nhir Nguyt, phuông Thun Phuâc, qun Hãi Châu,
S& Giao thông Vn tâi dã chi dao các cci quan don vj lien quan th chüc
kim tra thirc th các vj trI bj hu hông, thic hin dào kim tra kho sat mt s
dim her hông din hInh. Trén CG th kt qua kháo sat thrc t hin truô'ng và dánh
giá nguyen nhn dan dn sit hin, hu hông, S& Giao thông Vn tâi kInh báo cáo
UBND thãnh pM nhu sau:
1. Hin trng
Via he phia Dông tuyn thrrng Nhi.r Nguyt ducc hon thành và dua vào
sir diing trong giai do?n các.näm 2010-2011. Hin nay via he lát dá granit trên
tuyn dã xut hin mt s vj tn hu hOng, siit lün don tt'x trii chiu sngs 70
dn trii s6 78 vol chiu dài khoãng 68m, chiu rng tir 4,0 — 6,0m'.
Qua kt qua. khào sat dánh giá, vic her hông via he chü yêu do vt lieu
chén khe lin h tMng kè be tong sau gan 10 nàm khai thác d bj hu hông, duOi
tác dng thüy tri&u dan dn hin terçmg cat ben trong tu&ng chân bj r(it ra ngoài
gay sit 1in, hu hông via he và san canh quan.
A

A

2. De xuat, kien ngh
D dam báo m quan do thj cüng nhu an toàn cho ngui dan vâ du khách
di b trên via h, SO Giao thông Vn tâi kmnh d nghj UBND thành M xem xét,
tMng nht chü truung cho phép sira chta via he, san cãnh quan duOng Nhix
Nguyt vOl quy mô nhu sau:
- Tháo d via he kt c.0 dá granit vOi din tIch hu hông khoãng 410 m2.
- V sinh khe hn và thi cong lOp v.t 1iu chèa khe, thay tM t.ng icc
nguçic.

Qua kim tra các h sa 1in quan, kh& lucing via he hix hông nm ngoài pham vi hang mic si'ra chta via he
duóng Nhir Nguyt thuc dr an Cãi tao, chinh trng mt s6 tuyên duông phc v Tun I cp cao APEC dä trin
khai thi cong hoàn thành näm 2017.

• - Dp dt sau lung tithng kè và hoàn trã vIa he theo kêt câu hin trng.
- Kinh phi thçrc hin khong 763 triu dng sir dung tr ngun si.r nghip
giao thông nm 2019.
(DInh kern Biên ban kié'm tra hin trithng, ban ye vj tn và ho' so' khái toán
kinh phi).

KInh trInh UBND thãnh ph xem xét, chip thun./.L'

Ncrin/in:
- Niur trén;
- UBND Q. Hãi Châu;
- Cong ty QLCD;
- Phóng QLKCHT;
-Luu: VT,KH.

