Mt nm sau khi tr thành thành ph trc thuc Trung ng (1997), à Nng ã khi công xây dng cu Sông
Hàn – mt công trình mang tính t phá v u t xây dng c s h tng ca thành ph lúc ó. ây không ch là công
trình chào mng thiên niên k th ba mà còn là mt bc ngot ánh du s chuyn mình ca thành ph à Nng tr
trung, nng ng, biu tng cho mt khát vng vn lên ca ngi dân thành ph. Sau ngày gii phóng, thành ph
ch có duy nht cây cu Nguyn Vn Tri do M xây dng trong chin tranh phc v giao thông i li ca ngi dân.
Mun sang trung tâm thành ph, ngi dân qun ba (qun Sn Trà bây gi) phi di chuyn bng phà. Chic phà
nh chuyên ch bao nim mong mi v mt cây cu ni lin khu trung tâm vi vùng t còn nghèo khó phía ông
thành ph.
thc hin ý nguyn t bao i ca ngi dân, chính quyn thành ph cùng vi s óng góp ca nhân dân ã quyt
tâm xây dng nên cây cu quay c áo. Cu Sông Hàn c khi công ngày 2/9/1998 và khánh thành úng dp
k nim 25 nm gii phóng thành ph à Nng ngày 29/3/2000. ây là cây cu quay u tiên do k s, công nhân
Vit Nam t thit k, thi công và n nay vn là cây cu quay duy nht Vit Nam. Cu có chiu dài 487,7 mét,
rng 12,9 mét, gm 11 nhp, mi nhp dài 33 mét, kt cu bê tông ct thép d ng lc và 02 nhp dây vng có
tng chiu dài 122,7 mét, kt cu dm và tháp cu chính bng thép, bn mt cu bng bê tông ct thép.

Bn phà ngày xa ã c thay th bng cây cu mi xây dng nên vi s óng góp ca ngi dân thành ph, iu có l
không my ni có c. Chính vì th, hình nh cây cu sông Hàn vt qua sông không ch mang v p hin i, ánh
du s phát trin mà còn là hin thân cho ký c nguyên s ca ngi dân à Nng v bui u gian khó ca mt thành
ph nh sau khi tách khi tnh Qung Nam – à Nng; là minh chng cho sc mnh ng thun, sc mnh ca “lòng
dân”.
Qua thi gian, à Nng ã có nhng bc tin nhanh, mnh, th hin v th là thành ph phát trin ng lc ca c khu vc
min Trung-Tây Nguyên. Du lch à Nng cng ngày càng khng nh c v trí ca mình trong lòng du khách
thp phng. Lng khách n thành ph tng u qua các nm; bên cnh các im du lch ni ting ca thành ph thì
ngm cu Sông Hàn quay v êm cng là iu thú v thu hút du khách.

Cu Sông Hàn, nhìn t trên cao, lung linh khi êm v

Mc ích ca vic xoay cu sông Hàn là phc v giao thông ng thy, khi thông cho các tàu thuyn qua li. Hng
ngày, vào khong 1 gi khuya, phn gia ca cây cu quay 90 quanh trc và nm dc theo dòng chy ca
dòng sông, m ng cho tàu ln i qua. Khong 4 gi sáng cu s quay tr li nh c. Gn ây, tàu thuyn ln không
còn qua li na nên vic xoay cu ã ít i và ch yu phc v cho công tác bo dng. Thc khuya ngm cu Sông
Hàn quay, ngm thành ph yên bình v êm, ngi dân và du khách nh tìm li mt chút tnh lng trong tâm
hn. Phi chng vì th mà vi nhiu ngi “cha xem cu Sông Hàn quay ngha là cha cm nhn ht v p ca à Nng”
?
Cu Sông Hàn không ch to thun li cho giao thông vn ti, du lch, khi dy tim nng kinh t ca mt vùng t rng
ln phía ông thành ph mà còn là biu tng vn hóa c áo, nim t hào ca riêng à Nng. Ngày nay, à Nng
còn c mnh danh là “thành ph ca nhng cây cu”, vi nhiu cây cu ni ting khác bc qua sông Hàn nh cu
Thun Phc, cu Trn Th Lý, cu Rng…nhng có l không cây cu nào to c nhiu cm xúc i vi ngi dân và c du
khách nh cu quay Sông Hàn- nim t hào ca ngi à Nng.
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