
Đà Nẵng đầu tư xây dựng 12 công trình trọng điểm năm 2012

UBND thành phố Đà Nẵng vừa xác định tập trung đầu tư phát triển hạ tầng trong năm
2012 với 12 công trình xây dựng trọng điểm.

      

  

  
  

12 công trình được chọn bao gồm: nhóm dự án cầu Rồng và đường Nguyễn Văn Linh nối dài
(phía Sơn Trà); nhóm dự án cầu mới Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý và nút giao thông hai đầu
cầu Nguyễn Văn Trỗi; cầu và đường Nguyễn Tri Phương nối dài đi Hòa Quý; Trung tâm Hành
chính thành phố; sân vận động 20.000 chỗ ngồi và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ thuộc Khu liên hợp
thể dục thể thao Hòa Xuân; các chung cư nhà ở xã hội; sân golf Bà Nà; Khu Công nghiệp công
nghệ cao và Khu Công nghệ thông tin; các khu tái định cư hoàn thành trong năm 2012; các
trạm bơm chống ngập úng và các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; nghĩa trang Hòa Ninh;
công trình Bệnh viện Ung thư.
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Một trong 12 công trình trọng điểm năm 2012    Trong đó, công trình Cầu Rồng và đường Nguyễn Văn Linh nối dài (phía Sơn Trà), cầu mớiNguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý và nút giao thông hai đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi; cầu và đườngNguyễn Tri Phương nối dài đi Hòa Quý phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2012 để đồngloạt khánh thành vào ngày 29/3/2013.Trước đó, dự án đường Nguyễn Văn Linh được khởi côngxây dựng từ quý III năm 2008, còn dự án cầu mới Trần Thị Lý được khởi cổng xây dựng vàocuối năm 2009. Cả 2 đều là những công trình trọng tâm của TP.Đà Nẵng, dự kiến hoàn thànhvào cuối năm 2011. Tuy nhiên, do việc giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư gặpnhiều khó khăn nên dự án chậm so với tiến độ. Các dự án này đang được UBND TP Đà Nẵngchú trọng đẩy nhanh tiến độ cố gắng hoàn thành vào đầu năm 2013.    Đà Nẵng đầu tư xây dựng 12 công trình trọng điểm năm 2012 theo Cafeland.vn
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