
Đà Nẵng - Khởi công xây dựng cầu và đường Nguyễn Tri Phương

Sáng ngày 14/5, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Nguyễn
Tri Phương. Đây là cây cầu nối liên giữa đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc phường Khuê
Trung, quận Cẩm Lệ với phường Hòa Hải, Hòa Quý thuộc quận Ngũ Hành Sơn với tổng
mức đầu tư 1062 tỷ đồng.

      

Chiều dài toàn tuyến cầu và đường là 6,83km bao gồm cầu Nguyễn Tri Phương vượt sông Cẩm
Lệ, chiều dài 801,8m, gồm 20 nhịp, khổ cầu 26,3m, và Cầu Khuê Đông vượt sông Cái, chiều
dài 426,8m, gồm 9 nhịp, khổ cầu 26,3m, đường Nguyễn Tri Phương rộng 33 m, 6 làn xe. Thúc
đẩy sự phát triển của các khu vực đô thị ở phía Nam thành phố. Cầu dự kiến được thi công
trong thời gian 24 tháng. 

Cầu và đường Nguyễn Tri Phương được hoàn thành sẽ là tuyến giao thông quan trọng kết nối
lưu thông giữa các khu vực phía Nam, vùng ven biển phía Đông với trung tâm thành phố, thúc
đẩy sự phát triển đổi mới đô thị phía nam, tham gia quá trình phân bố dân cư, khuyến khích
người dân đến sinh sống tại các khu vực đô thị mới ở phía Nam, giảm mật độ dân số trong khu
trung tâm và đặc biệt là góp phần tích cực vào tác động của Hành lang kinh tế Đông Tây, đầu tư
nước ngoài và tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng. Cầu Nguyễn Tri Phương cũng là cây cầu
được thiết kế hiện đại do các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát là: CDM International .Inc
(Mỹ) và The Louis Berger Group .Inc (Mỹ). Đơn vị điều hành dự án là BQL Các dự án Đầu tư
cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng.
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