
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SGTVT-QLCL Đà Nẵng, ngày         tháng   12  năm 2022 

V/v liên quan đóng điểm đấu nối tuyến 

đường số 11B Khu Công nghiệp Hòa 

Khánh mở rộng giao với tuyến đường 

Nguyễn Tất Thành 

 

Kính gửi:  

- Ban Quản lý Khu CNC và các Khu Công nghiệp; 

- UBND huyện Hòa Vang; 

- UBND xã Hòa Liên; 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng; 

- Ban QL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên. 

Sở Giao thông vận tải có nhận được Công văn số 1549/BQL-ĐHGS1 ngày 

03/12/2022 của Ban QL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên về việc liên quan 

đóng điểm đấu nối đường 11B ra đường Nguyễn Tất Thành. 

Căn cứ nội dung cuộc họp tổ chức ngày 14/12/2022 (đính kèm biên bản) 

tại Sở Giao thông vận tải gồm Ban Quản lý Khu CNC và các Khu Công nghiệp, 

UBND huyện Hòa Vang, UBND xã Hòa Liên, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn 

- Đà Nẵng, Ban QL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và các phòng chuyên 

môn của Sở Giao thông vận tải
1
, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau: 

Theo quy hoạch tuyến đường Nguyễn Tất Thành cũng như quy hoạch 

chung khu vực được phê duyệt, tuyến đường số 11B thuộc Khu Công nghiệp 

Hòa Khánh mở rộng không giao cắt với đường Nguyễn Tất Thành. Hiện nay các 

phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường này với lưu lượng lớn, tiềm 

ẩn tai nạn giao thông rất cao do độ dốc dọc tuyến đường nối từ đường số 11B 

Khu Công nghiệp Hòa Khánh mở rộng đến đường Nguyễn Tất Thành rất lớn, 

ngoài ra tại vị trí nút giao bị mất tầm nhìn bởi tường rào Nhà máy thép Dana - 

Ý. Theo yêu cầu của Ngân hàng thế giới, tiến độ hoàn thành Dự án Phát triển 

bền vững (trong đó có tuyến đường Nguyễn Tất Thành - gói thầu 3.4) sẽ kết thúc 

vào ngày 31/12/2022, do đó, trên cơ sở ý kiến thống nhất tại cuộc họp Sở Giao 

thông vận tải yêu cầu: 

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng chịu trách nhiệm: 

- Tổ chức triển khai thi công hoàn chỉnh tuyến đường số 4B Khu Công 

nghiệp Hòa Khánh mở rộng (song song tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài) 

đến lớp cấp phối đá dăm nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện tham gia lưu 

thông từ tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài vào Khu Công nghiệp Hòa 

Khánh mở rộng, hoàn thành trước ngày 25/12/2022. Riêng hạng mục bê tông 

                                           
1
 Riêng Văn phòng Ban ATGT thành phố có mời nhưng không cử người tham dự. 
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nhựa mặt đường, phấn đấu hoàn thành trước Tết nguyên đán Quý Mão 2023 

(trong đó lưu ý thảm nhựa hoàn chỉnh mặt đường tại vị trí nút giao đường số 

4B, đường số 10B đến tiếp giáp với ranh giới đường Nguyễn Tất Thành nhằm 

tạo êm thuận, đồng bộ và đảm bảo an toàn giao thông). 

- Tháo dỡ hệ thống Barie rào chắn trên tuyến đường số 10B Khu Công 

nghiệp Hòa Khánh mở rộng, hoàn thành trước ngày 25/12/2022. 

2. Ban QL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên: 

- Chủ trì, phối hợp Nhà thầu thi công tổ chức thi công đóng nút giao 

đường số 11B Khu Công nghiệp Hòa Khánh mở rộng giao đường Nguyễn Tất 

Thành hoàn thành trước ngày 25/12/2022; gửi kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết 

đến UBND huyện Hòa Vang, UBND xã Hòa Liên để biết, phối hợp, hỗ trợ trong 

suốt quá trình triển khai. 

- Khẩn trương thi công hoàn thành tuyến đường Vành đai phía Tây 2 đoạn 

từ đường số 8 Khu Công nghiệp Hòa Khánh đến cuối tuyến, hoàn thành trước 

ngày 31/12/2022 theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố (ngày kết thúc 

Hiệp định dự án) tạo điều kiện lưu thông trong khu vực được thuận lợi. 

3. Đề nghị UBND huyện Hòa Vang, UBND xã Hòa Liên thông báo đến 

nhân dân trong khu vực được biết chủ trương nêu trên, đồng thời hỗ trợ lực 

lượng và tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư dự án, Nhà thầu thi công hoàn 

thành đóng điểm đấu nối đúng tiến độ. 

Nhận được Công văn này, Sở Giao thông vận tải rất mong nhận được sự 

phối hợp tích cực từ các đơn vị./. 

 Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - UBND thành phố (b/c); 

 - PGĐ Sở - Bùi Hồng Trung; 

 - Văn phòng Ban ATGT thành phố; 

 - Phòng QLKCHTGT; 

 - Lưu: VT, QLCL(Hùng). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Nguyễn Trung Nghĩa 
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