Tuyến đường gom dọc đường sắt đoạn từ ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm và dự án mở rộng, nâng cấp
đường vào kho CK55 là hai công trình trọng điểm của thành phố Đà Nẵng và quận Cẩm Lệ trong năm 2017.
Công trình tuyến đường gom dọc đường sắt đoạn từ ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm khởi công ngày
28/8/2016 có chiều dài 5,5km, tổng vốn đầu tư gần 190 tỷ đồng thuộc dự án phát triển Kinh tế - Xã hội trên
địa bàn thành phố được ngân sách Trung ương hỗ trợ. Trong khi đó, dự án mở rộng, nâng cấp đường vào
kho CK55 khởi công ngày 01/6/2016 có, chiều dài khoảng 600m tổng vốn đầu tư gần 26 tỷ đồng do ngân
sách thành phố bố trí. Sau thời gian thi công, 2 tuyến đường này cơ bản hoàn thành thảm bê-tông nhựa, bó
vỉa, vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng…

Lãnh đạo quận Cẩm Lệ tặng giấy khen cho các tập thể có đóng góp trong quá trình thi công 2 tuyến đường

Theo ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ, đây là 2 công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng
đối với việc phát triển kinh tế của quận Cẩm Lệ, là niềm mong mỏi của nhân dân hàng chục năm qua. Đặc
biệt, tuyến đường gom dân sinh dọc đường sắt sau khi hoàn thành sẽ xác lập hành lang an toàn đường sắt,
xóa bỏ các đường ngang dân sinh, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt. Sau khi thông xe công
trình được kỳ vọng sẽ làm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật
với các khu vực lân cận trên địa bàn 2 phường Hòa An và Hòa Phát./.
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