
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /UBND-ĐCXD Thuận Phước, ngày     tháng      năm 2020 

V/v thi công dự án nâng cấp, mở rộng 

đường Phan Kế Bính, phường Thuận 

Phước và phường Thanh Bình    

 

 
 

   Kính gửi: 

- UBND quận Hải Châu; 

- Ban QLDA ĐT-XD các công trình giao thông; 

 

Căn cứ Quyết định số 5791/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 nâng cấp, 

mở rộng đường Phan Kế Bính, quận Hải Châu;  

Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc phê duyệt thiết kế BVTC – dự toán công trình nâng cấp mở 

rộng đường Phan Kế Bính; hạng mục Giao thông, thoát nước. 

Ngày 15/11/2019, UBND phường có tờ trình số 51/TTr-UBND về việc điều 

chỉnh thiết kế, đầu tư công trình cống thoát nước và nền đường thuộc dự án nâng 

mở rộng đường Phan Kế Bính, phường Thuận Phước. Nay, UBND phường kính đề 

nghị các cơ quan liên quan xem xét điều chỉnh thiết kế, đầu tư công trình theo nội 

dung tờ trình nhằm đảm bảo sử dụng công trình và nguyện vọng của nhân dân về 

công trình đường và cống thoát nước đường Phan Kế Bính. 

Đồng thời, hiện nay công tác tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng của các 

hộ dân cho dự án đã tương đối đảm bảo nên hạ tầng nền đường và trụ điện sau khi 

bàn giao mặt bằng đã làm ảnh hưởng đến giao thông, mỹ quan của tuyến đường. 

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý sắp đến cho 

nhân dân, UBND phường kính đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp xử lý hạ 

tầng nền đường, di dời các trụ điện vào sát mép tường nhà hộ dân.     

Với những nội dung trình bày trên, UBND phường Thuận Phước kính đề 

nghị các cơ quan liên quan phối hợp kiểm tra, điều chỉnh thiết kế, đầu tư và chỉnh 

trang công trình nâng cấp, mở rộng đường Phan Kế Bính, phường Thuận Phước./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Đảng ủy phường (báo cáo); 

- UBMTTQVN phường (để biết); 

- Lưu: VT, ĐCXD. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hồng 
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