
Đà Nẵng - Quy hoạch chi tiết sử dụng đất ven sông Cổ Cò

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến vừa giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng
chỉ đạo Viện Quy hoạch xây dựng thành phố liên hệ Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch đô
thị và Nông thôn tỉnh Quảng Nam hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất ven sông
Cổ Cò từ ranh giới thành phố Đà Nẵng vào Hội An theo hướng bề rộng lòng sông tối thiểu
là 90m trên nguyên tắc bám theo hiện trạng mặt cắt lòng sông, trình UBND TP Đà Nẵng
và UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt trong tháng 6-2012 để có cơ sở triển khai các bước
tiếp theo.

  

  

=> Đà Nẵng - Quàng Nam khơi thông sông Cổ Cò

      

 Theo đó, bố trí hai tuyến đường ven sông có bề rộng lòng đường 10,5m, chiều rộng vỉa hè
phía sông khoảng 20m, chiều rộng vỉa hè phía còn lại khoảng 9m (trừ các dự án đã triển khai
thi công), và vệt khai thác quỹ đất dọc hai bên bờ sông khoảng 200m.

 Đồng thời, lập quy hoạch sử dụng đất dọc sông Cổ Cò tại khu vực phía Nam dự án FPT trong
đó có phần diện tích dự kiến bố trí cho Công ty TNHH Chí Thành (khoảng 2 ha) tại khu vực phía
Tây Bắc dự án để công ty tiếp tục triển khai dự án Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (bù lại
cho phần diện tích ảnh hưởng do việc điều chỉnh lòng sông Cổ Cò), trình UBND thành phố xem
xét phê duyệt, gửi UBND tỉnh Quảng Nam có ý kiến cũng trong tháng 6-2012.
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