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                   Huế, ngày 13 tháng 04 năm 2022 

 Phương án mặt cắt ngang và cao độ  

 Đường dọc sông Như Ý thuộc khu B  

  Đô thị mới An Vân Dương 

 

   Kính gửi: Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị 

   
  Căn cứ Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng khu B – 

Đô thị mới An Vân Dương tỉnh Thừa Thiên Huế; 

  Căn cứ Thông báo số 327/TB-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại cuộc họp 

nghe báo cáo đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu B - Khu đô thị mới An 

Vân Dương (lần 2); 

  Căn cứ báo cáo thẩm định số 511/TĐ-SXD ngày 18/02/2022 của Sở Xây dựng 

Thừa Thiên Huế về việc báo cáo thẩm định điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 

1/2000) khu B- Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

  Căn cứ Nghị Quyết số 92/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Huế về chủ trương đầu tư dự án đường dọc sông Như Ý thuộc khu B Đô thị 

mới An Vân Dương, phường Thủy Vân, thành phố Huế. 

  Được biết hiện nay quý Ban đang đầu tư hạ tầng TĐ5 trong đó có tuyến đường 

thuộc phạm vi đường dọc Như Ý thuộc khu B Đô thị mới An Vân Dương theo quy hoạch 

với mặt cắt ngang (3,0m+7,5m+3,0m=13,5m) cao độ+2,10m, và đang thi công phần nền 

đường tại cuộc họp ngày 01/4/2022. 

  Hiện nay thành phố đang đầu tư đường dọc sông Như Ý thuộc khu B Đô thị mới 

An Vân Dương có mặt cắt ngang: 1,5m+2m (đường xe đạp)+7,0m+3,0m=13,5m với kết 

kết áo đường bê tông nhựa, vỉa hè, làn đường xe đạp lát gạch terrazzo, cao độ từ 2,2m 

đến 2,3m trừ một số vị trí điểm cầu, phù hợp theo thông báo số 327/TB-UBND ngày 09 

tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh 

Nguyễn Văn Phương và Kết quả thẩm định số 511/TĐ-SXD ngày 18/02/2022 của Sở 

Xây dựng Thừa Thiên Huế về việc báo cáo thẩm định điều chỉnh Quy hoạch phân khu 

(tỷ lệ 1/2000) khu B- Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế kính đề nghị 

Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị xem xét điều chỉnh tuyến đường thuộc 

đường dọc sông Như Ý theo thông báo số 327/TB-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 

và kết quả thẩm số 511/TĐ-SXD ngày 18/02/2022 của Sở Xây dựng đảm bảo thống nhất 

mặt cắt ngang và cao độ trên toàn tuyến.  
   

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND TP (b/c); 

- Phòng QLĐT; 

- Lưu: VT. 
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