Phó Ch tch Thng trc UBND thành ph Lê Trung Chinh (gia) phát biu kt lun ti bui làm vic. nh: M.QU

Theo ó, cu Qung à nm trên tuyn ng vành ai phía bc tnh Qung Nam. Tuyn ng vành ai này s ni t bãi
bin Viêm ông (phng in Ngc, th xã in Bàn, Qung Nam) qua quc l 1A, ni cao tc Bc Nam qua sông
Yên (on gia xã Hòa Khng, huyn Hòa Vang, à Nng và xã in Tin, th xã in Bàn, Qung Nam) và ni ti ng
quc l 14B, a phn à Nng.
D kin cu Qung à dài khong 100 mét, vi tng mc u t khong 130 - 150 t ng. Vic xây dng cu Qung à s
mang li nhiu li ích v giao thông và kinh t cho tnh Qung Nam và thành ph à Nng.
Theo ó, có 3 phng án c tho lun trong bui làm vic v vic u t tuyn ng vành ai có cu Qung à.
Phng án 1 tuyn ng vành ai có khong cách 5,41km và có ng chui qua ng cao tc à Nng - Qung Ngãi.
Phng án này có u im là tuyn thng, ngn, giá thành thp; nhc im là phi chui qua ng cao tc.
Phng án 2 tuyn ng vành ai có khong cách 4,41km, tuyn có on nhp vi ng T.605, kt ni thành ngã t vi
quc l 14B. Phng án này có u im là chi phí gii phóng mt bng thp; nhc im là v trí cu Qung à thuc a
phn Qung Nam, không qua a phn à Nng.
Phng án 3 là tuyn ng vành ai có khong cách 7,22km, là phng án tích hp nhiu u im ca phng án 1 và
2. C th, tuyn không qua ng chui cao tc, chi phí gii phóng mt bng thp và i qua c a phn 2 a phng
Qung Nam và à Nng; nhc im là tuyn dài nht trong 3 phng án.
Ch tch UBND tnh Qung Nam Lê Trí Thanh cho rng, phng án 3 là phng án ti u vì mang li nhiu u im
và cu Qung à nm trên c 2 a phn à Nng và Qung Nam úng nh tên gi “Qung à”.
Phó Ch tch Thng trc UBND thành ph Lê Trung Chinh cho bit, mi a phng s cn c vào quy hoch ca
mình xem li tht k các phng án c tho lun. Sau ó, 2 a phng s có cuc hp chính thc, d kin vào tháng 12
ti a ra phng án cui cùng u t.
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