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TỜ TRÌNH 

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 

 
 

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. 

Qua công tác nắm bắt tình hình và ý kiến, nguyện vọng của nhân dân về công 

trình đường và cống thoát nước đường Phan Kế Bính, UBND phường kiến nghị, đề 

xuất: 

1. Hiện trạng xuống cấp 

Đường Phan Kế Bính triển khai thi công từ năm 2001 với phương châm Nhà 

nước và nhân dân cùng làm có hệ thống cống thoát nước được thiết kế nằm một bên 

có thành cống là bê tông sỏi và đá hộc, qua nhiều năm đã bị xuống cấp. Các đan 

cống bị nứt, bể; mặt đường gồ gề, xuống cấp, cao trình đường không đồng đều nên 

thường xuyên bị ngập úng cục bộ vào mùa mưa (có nơi ngập đến 80cm). Vì thế, 

không thể sử dụng cống hiện trạng để thi công nâng cấp công trình. 

 2. Kiến nghị, đề xuất  

 a) Thi công mới hệ thống cống thoát nước ở giữa đường nhằm đảm bảo đấu 

nối thoát nước của hộ dân và hạn chế việc hư hỏng khi có phương tiện giao thông 

trên tuyến đường này. 

 b) Ngầm hóa hệ thống điện lực, điện chiếu sáng, cáp viễn thông…nhằm đảm 

bảo mỹ quan.  

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

các cơ quan liên quan phối hợp kiểm tra, điều chỉnh thiết kế 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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